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Via de feedback zijn ook een aantal vragen naar ons

Heb jij nog leuke tips voor onze nieuwsbrief of onze

gestuurd. Wij kunnen deze niet terug beantwoorden,

website (bijvoorbeeld goedkope uitjes, besparingstips

omdat er geen e-mail adres meegezonden wordt bij

of eetadresjes), dan horen wij die heel graag van je!

de feedback. Heb je dus vragen, verstuur deze dan

Je kunt ze mailen naar fobc@pameijer.nl.

via het ‘contactformulier’. Dit formulier is te vinden

Heb je vragen over je financiën, dan kun je deze

onder de knop ‘contact’.

natuurlijk ook mailen. Op onze website
www.pameijer-geldtelt.nl vind je handige informatie!

Verandering berekening eigen bijdrage 2013!
Voor de berekening van de eigen bijdrage gebruikt

Weet je dat…

het CAK onder andere de inkomensgegevens van

-… je op www.pameijer-geldtelt.nl een paar goede

2 jaar terug.

financiële voornemens mét handige informatie en tips

Vanaf 2013 wordt ook een deel van je eventuele

voor 2013 kunt vinden?

vermogen meegenomen in de berekening van de

-… de Rotterdampas 2013 vanaf 11 februari te koop is

eigen bijdrage.

en dat je heel veel leuke (gratis of met korting!) dingen

Dit geldt voor zo wel de eigen bijdrage Zorg met

met de Rotterdampas kunt doen?

Verblijf, Zorg zonder Verblijf en/of Wmo.

Voor meer info zie www.rotterdampas.nl

Doe je belastingaangifte en heb je vermogen in
box 3? Dan telt 8% van de “grondslag sparen en

Handige websites

beleggen” mee bij de berekening van de eigen

www.kennisring.nl

bijdrage. De “grondslag sparen en beleggen” is het

Heb je vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg

deel van het vermogen boven het heffingvrije

en welzijn? Dan kun je vast het antwoord vinden op

vermogen. Het heffingvrije vermogen (zonder fiscale

deze website. De informatie is onderverdeeld in ‘recht

partner) was in 2011 € 20.758.

en regel’, ‘gezondheidshulp’ en ‘sociale zekerheid’.
www.juridischloket.nl

Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl,

Het Juridisch Loket geeft gratis antwoord op juridische

www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl

vragen over bijvoorbeeld werk, wonen, uitkeringen,

(voor bedragen heffingvrij vermogen).

toeslagen e.d. Je kunt het Juridisch Loket ook bellen
via telefoonnummer 0900-8020. Dit kost € 0,10 p/m.

Uitslag enquête
27 bezoekers van www.pameijer-geldtelt.nl hebben

Feedback website
Sinds 2012 kun je feedback geven op de artikels van
www.pameijer-geldtelt.nl. We kregen hierbij heel veel
‘spam’ binnen. Daarom is er bij de feedback een
‘captcha’ geplaatst. Een ‘captcha’ is een afbeelding

gereageerd op de enquête ‘Waar zal jij nooit op
bezuinigen?’ Bovenaan, met 48%, staat voeding!
Gevolgd door de zorgverzekering met 26%.
Slechts 15% zal nooit bezuinigen op gas, water en
licht. En onderaan, met 7%, staat kleding.

met daarin een reeks letters of getallen die in een veld
moet worden gekopieerd om je feedback te kunnen
versturen. Op die manier hopen we ‘spam’ tegen te

De nieuwe enquête ‘aan welk financieel voornemen
ga jij dit jaar werken?’ staat nu op de website!

gaan.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

