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Geld Telt
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende
onderwerpen;

Vernieuwde regels bij trouwen
Als je voorheen ging trouwen, was je automatisch
getrouwd in gemeenschap van goederen. Wat
betekent dat als je gaat scheiden jij de helft van alle

- Wat verandert er in 2018

bezittingen krijgt én de helft van alle schulden moet

- Uitvaartverzekering

betalen. Ook bezittingen die zijn gekocht en

- Vernieuwde regels bij trouwen

schulden die zijn gemaakt vóór het huwelijk.

- Digitale rechtsspraak
Per 1 januari 2018 is de wet aangepast wat inhoudt
Heb je vragen, tips of ideeën?

dat alleen de bezittingen en schulden die tijdens het

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

huwelijk zijn ontstaan worden verdeeld bij een

Neem ook eens een kijkje op onze website

scheiding. Kijk voor meer informatie op:

www.pameijer-geldtelt.nl

www.lambeckharms.nl

Weet je dat…

Let op bij brief van E-Court, digitale rechtspraak

- ...de AOW leeftijd verhoogd is naar 66 jaar.
- …de hoogte van de zorg-, kinderopvangtoeslag
iets stijgt.
- …het eigen risico van de zorgverzekering blijft
€385, - …de hoogte van het minimumloon weer iets
gestegen is.
- …de belasting op energie omhoog gaat.

Bijna alle zorgverzekeringen hebben vanaf 2018 in
hun voorwaarden staan dat zij bij
betalingsachterstanden via de deurwaarder E-court
inschakelen. Als je een brief (exploot) krijgt waarin
staat om voor e-Court te ververschijnen betekent dit
eigenlijk dat je een digitaal proces moet doorlopen.
Je kan dan inloggen op de site van e-court en
digitaal verweer voeren. Wil je de procedure niet via
de digitale wijze laten verlopen dan heb je meestal

Uitvaart verzekering

één maand de tijd om te kiezen voor de

Nederlanders schatten de kosten voor een

overheidsrechter.

begrafenis vaak te laag in. Dit kan betekenen dat de
nabestaanden alsnog moeten mee betalen aan de
begrafenis. Lees het volledige artikel via

www.nibud.nl
Wil je weten welk bedrag jouw begrafenis straks zal
kosten? Het Nibud heeft een uitvaart bereken

tool gemaakt waarin je jou wensen kan invullen,
waarna je de geschatte kosten te zien krijgt.
Veranderingen in 2018

Deze werkwijze is zeer nadelig voor cliënten omdat
de procedure vele male sneller verlopen dan de
normale rechtsgang. Eenmaal zo’n brief ontvangen
kan er zo geïncasseerd worden. Het is daarom zeer
belangrijk om bij het ontvangen van een dergelijke
brief direct actie te ondernemen, door bijvoorbeeld
te proberen een betalingsregeling te treffen. Komen
jullie er niet uit? Neem dan contact op met Geld
Telt.

In 2018 kunnen er wijzigingen zijn in de wetten en

Wil je meer hierover lezen kijk op dan

regelingen die voor jou van toepassing zijn. Via de

www.schuldinfo.nl

rijksoverheid kun je per categorie zoals werk en
inkomen, ouderen, familie en gezin of zorg bekijken
wat er is verandert per 2018.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

