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Geld en burgerlijke
aansprakelijkheid

Moet ik een bankrekening
hebben? Waar dient die voor?

Wat doe ik als ik
geldproblemen heb?

Ja, dat is echt nodig. Als je een bankrekening hebt, kan je betalen met een overschrijving (bijvoorbeeld voor je aardgas
of elektriciteit) of met je bankkaart (voor
aankopen in een winkel). De twee rekeningen die het meest gebruikt worden, zijn de
zichtrekening (of lopende rekening) en de
spaarrekening.
	Op een lopende rekening kan je geld storten, afhalen, overschrijven en betalingen
doen.
	Op een spaarrekening kan je sparen en je
geld interesten laten opbrengen.

Diensten voor schuldbemiddeling kunnen je advies geven als je je facturen niet
meer kan betalen (de huishuur, elektriciteitsfactuur, afbetaling van leningen,…).
Om de gegevens van zo’n dienst
te krijgen, contacteer het OCMW
van je gemeente of telefoneer naar
het (Franstalige) Waalse Gewest:
0800/11.901 of Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: 02/217 88 05.
Zelfs al heb je moeilijkheden, laat je
facturen niet onbetaald! Contacteer
de schuldeiser, vraag of je in meerdere keren kan betalen of zoek hulp.

Met een bankkaart kan je uit de bankautomaten bankbiljetten halen, waarmee je
betaalt bij winkeliers.

Opgelet met onbetaalde boetes!
Betaal boetes meteen als je ze
krijgt. Anders riskeer je dat het bedrag verdubbelt en dat een deurwaarder je goederen in beslag neemt.

Prijzen verschillen van bank tot
bank. Vergelijk dus welke diensten
je krijgt.
Als je geen verblijfsvergunning hebt
in België, kan je toch een gewone
zichtrekening openen bij een bank. Je moet
dan een officieel identiteitsbewijs tonen (je
paspoort of identiteitskaart van je land van
herkomst).

Wat met kopen op krediet?
Opgelet met krediet! Kopen op krediet is
aanlokkelijk maar je riskeert dat je diep in
de schulden geraakt, zodat je niet meer
regelmatig kan terugbetalen. De totaalprijs
met interesten is soms veel hoger dan het
bedrag dat je leende. Vooral als het gaat
over aanbiedingen van particulieren of niet
erkende bedrijven, riskeer je bedrogen te
worden.

Ook bij de post kan je een bankrekening openen.
www.bpost.be
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Geld en burgerlijke
aansprakelijkheid

Als je absoluut een lening nodig
hebt en maar een klein inkomen
hebt, kan een sociaal begeleid krediet interessant zijn.
Neem bijvoorbeeld contact op met
Credal: www.credal.be (Franstalig)

Welke verzekeringen moet ik
nemen? Waar dienen ze voor?
In België zijn twee verzekeringen
verplicht: de burgerlijke aansprakelijkheid  als je een auto hebt, en de
woningverzekering als je huurder of
eigenaar bent.
Wanneer je per ongeluk een wagen beschadigt of iemand verwondt, of als je huis uitbrandt, riskeer je heel veel geld te moeten
betalen. Als je verzekerd bent, zal de verzekering voor jou betalen. Om verzekerd
te zijn moet je jaarlijks een premie betalen
aan de verzekeraar. In ruil daarvoor zal de
verzekeraar alle kosten of een deel ervan
betalen als je een ongeluk hebt.
Je verzekert je best tegen al die
risico’s en schade die grote geldproblemen zouden veroorzaken, als je
ze zelf zou moeten betalen. De familiale
verzekering bijvoorbeeld (‘burgerlijke aansprakelijkheid privé leven’) zal de schade
terugbetalen die jij of een van je familieleden aan iemand toebrengt. De hospitalisatieverzekering betaalt voor de medische
kosten die de mutualiteit niet terugbetaalt.
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➢Om een verzekering af te sluiten,
neem je contact op met je bank, de Post,
een makelaar of rechtstreeks met een
verzekeringsmaatschappij.

ondertekent, ga je akkoord met wat
erin staat en heb je verplichtingen ten
opzichte van de persoon die je gevraagd
heeft om te ondertekenen.
	
Maak een kopie van elk document dat je
ondertekent en bewaar die goed.

Waar moet ik op letten bij mijn
persoonlijke zaken?

	
Als je cash betaalt, vraag dan een betalingsbewijs (ontvangstbewijs). Daarop
moet de datum staan, hoeveel je betaalde
en waarvoor. Bijvoorbeeld ‘huur december
2013’. De persoon die het geld ontvangt,
moet het betalingsbewijs ondertekenen.
Bewaar elk betalingsbewijs goed; het kan
dienen als bewijs bij problemen.

Voor je een document of contract 
ondertekent, moet je het heel goed nalezen. Aarzel niet om vragen te stellen en om
belangrijke punten nog eens te bekijken.
Vraag raad bij professionelen. Als je twijfelt, onderteken dan niet!
Opgelet. Je handtekening maakt een
document officieel en geeft het een
wettelijke waarde. Als je een document
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