
Meppel 

 

TESTKAART: HOE STA JIJ ER FINANCIEEL VOOR? 
 
Met de test weet je in een paar minuten hoe je er financieel voor staat en of het nodig 
is om in actie te komen. De test legt je 12 vragen voor: 
Gaat de vraag over jouw situatie? Antwoord dan met ja. 
Gaat het niet over jou? Antwoord dan met nee. 
 
VRAAG 1: Ik loop al meer dan 1 maand achter met de huur, 

hypotheek of premie van de ziektekostenverzekering.   ja/nee  

       

VRAAG 2: Aan het eind van de maand sta ik meestal rood en 
het lukt me niet om het tekort in te lopen.    ja/nee  
         
VRAAG 3: Het is onmogelijk om te sparen voor extra uitgaven.  ja/nee  
    
VRAAG 4: Ik heb meer dan 25% van mijn inkomen nodig om 
mijn schulden af te betalen.      ja/nee  
       
VRAAG 5: Ik ben het overzicht kwijt in mijn administratie of 
bankafschriften.       ja/nee  
  
VRAAG 6: Ik leen geld bij familie of kennissen om de gaten 
te dichten.       ja/nee  
  
VRAAG 7: Ik heb een voorschot op mijn salaris gevraagd.   ja/nee 
    
VRAAG 8: Ik haal geld van de spaarrekening van mijn kinderen  
om mijn eigen tekort aan te vullen.     ja/nee 
 
VRAAG 9: Ik lig wakker van de financiële zorgen.   ja/nee 
 
VRAAG 10: Ik weet niet of ik recht heb op toeslagen of kwijtschelding 
van belastingen.       ja/nee 
 
VRAAG 11: Ik laat de post dicht.     ja/nee 
 
VRAAG 12: Mijn automatische incasso’s worden vaak geweigerd  
of geblokkeerd.       ja/nee 



Meppel 

 

 

UITSLAG VAN DE TEST 

 

Je hebt 0 keer met ‘ja’ geantwoord 

Het lijkt erop dat je goed inzicht hebt in je financiën. 

  

Je hebt 1 - 2 keer met ‘ja’ geantwoord 
 
Je lijkt je financiën redelijk op orde te hebben. Maar zorg dat je een buffer hebt 
waarmee je in geval van nood drie maanden vooruit kunt. En zorg vooral dat je 
zicht houdt op je inkomsten en uitgaven. Dat voorkomt stress.  

 

Je hebt 3 - 6 keer met ‘ja’ geantwoord 
 
Je kunt in de problemen komen bij onverwachte rekeningen of gebeurtenissen. 
Ga daarom nu al aan de slag met de tips op de pagina ‘zelf aan de slag’ van de 
website www.uitdeschulden.nu van SchuldHulpMaatje of vraag hulp van 
SchuldHulpMaatje Meppel. Wacht er niet mee, zo voorkom je dat het uit de hand 
loopt.   

 

Je hebt 7 – 12 keer met ‘ja’ geantwoord 
 
Je bent in de problemen. Zoek zo snel mogelijk hulp. Neem contact op met 
SchuldHulpMaatje Meppel.  

 

Hulp vragen kan via het aanmeldingsformulier op de pagina ‘ik heb hulp nodig’ 
van de website www.uitde schulden.nu of een mail sturen naar een van onze 
coördinatoren: shm.meppel@outlook.com (Jenny van Gijssel) of 
teatimmer.schuldhulpmaatje@gmail.com (Tea Timmer) 
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