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Bijlage I: „De eerste gemeenschappelijke woning“ 
Alex is 22 jaar oud en woont bij zijn ouders. Hij werkt als metaalconstructeur en heeft een 
relatie met Sarah, 20. Ze is verkoopster en woont ook nog bij haar ouders. Ze hebben allebei 
een auto. Hij heeft een nieuwe rode sportwagen. Zij heeft een 17 jaar oude roestbak. 

Beiden willen al enige tijd gaan samenwonen en zijn op zoek naar een leuke en gezellige flat 
(2 tot 3 kamers). 

Alex verdient 1.525 Eur netto per maand, Sarah heeft 1.100 Eur netto inkomen per maand. 

Dit zijn de vaste uitgaven voor Alex (maandelijks) 

Leasing : 130 EUR       Doorsnee benzinekosten: 150 EUR 

Aansprakelijkheidsverzekering auto + volledige omniumverzekering: 142 EUR 

Motorrijtuigenbelasting: 84 EUR 

Andere vaste kosten per maand: 

- Afbetaling / deelbetaling 65 inch TV: 45 EUR 
- Kosten lidmaatschap fitnessstudio: 59 EUR 
- Mobiele telefoon: 49 EUR 

Dit zijn de vaste kosten van Sarah (maandelijks): 

Doorsnee benzinekosten: 50 EUR 

Verzekeringen: autoverzekering b.a. 45 EUR + motorrijtuigbelasting 25 EUR 

Verdere vaste kosten per maand: 

- Kosten lidmaatschap fitnessstudio: 59 EUR 
- Mobiele telefoon: 29 EUR 
- Streamingdienst: 10 EUR 
- Effectenfonds: 50 EUR 

 
Sarah en Alex gaan snel op zoek naar een gezamenlijke woning en worden al snel verliefd op 
een flat van 72 m2. De huur bedraagt 699 EUR (incl. lopende kosten). Voor verwarming 
hebben ze  65 EUR nodig. De elektriciteit kost 49 EUR. 

 

Maak een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Beslis over 
kosten die niet gespecificeerd zijn of er geld aan kan worden 
besteed en zo ja, hoeveel. 
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Uitgaven 
 		
Huur incl. operationele kosten __________ 

Verwarming _______________ 

Electriciteit _______________ 

Kabel-TV, ORF, Streaming _______________ 

Internet                                  _____________ 

Mobiele telefoon _______________ 

Ziekte- en ongevallenverzekering ________ 

Nalatenschap / overlijdensverzekering ____ 

Auto: Verzekeringen            _______________ 

Motorrijtuigenbelasting                     __________ 

Andere verzekeringen _______________ 

Leasing _______________ 

Benzine/onderhoud/andere _______________ 

Openbaar vervoer _______________ 
 
Abonnementskosten (krant, e.a.) _________ 

Lidmaatschapsbijdragen _______________ 
 
Sparen/geldbeheer _______________ 
 
Aflossing leningen _______________ 
 
Andere afbetalingen _______________ 
 
Voeding, huishoudartikelen _______________ 

Sigaretten _______________ 

Kliding, Schoenen _______________ 

Gezondheid/Kosmetica/Kapper _________ 

Uitgaan/vrije tijd/ Cultuur _______________ 

Hobbies _______________ 

Geschenken _______________ 

Andere _______________ 

TOTAAL uitgaven _______________ 

Inkomsten 
 
 
 

Inkomen van Alex _______________ 
 
Inkomen van Sarah           _______________ 
 
 
Nevenjob (?) _____________  
 

Huisvesting, huursubsidie ______________ 
 

Gezinstoelage  _______________ 
 

Andere inkomsten        _______________ 

 

 

TOTAAL uitgaven: _______________ 

 
 

 

 
 
 
 
Totaal inkomsten: ______________ 
 

 -  totaal uitgaven: ______________ 

 
 

Vrij beschikbaar 

                 ____________________ 

 

 


