
Tips en kansen in tijden van inflatie 

Prijsstijgingen, gebrek aan grondstoffen, werknemers die gaan staken voor een hogere beloning, 
politici die met miljoenen strooien en de centrale banken die het hebben over forse verhogingen van 
de rente. De kunst is nu om kansen te zien en laagdrempelige oplossingen te zoeken voor kleine en 
grotere financiële zaken. 

Door Kees Boonstra CFP, gecertificeerd Financieel Planner te Sassenheim 

Mijn vrouw is een gewoontemens. Al jaren dezelfde kapper, boekhandel en bakker. En ook haar 
geliefde supermarkt krijg je haar niet uit. Een winkel waarover ik, als financieel planner, al jaren roep 
dat je toch wel heel veel meer betaalt vergeleken met de vele concurrenten. Het was, tot voor twee 
weken, tegen dovemansoren gericht. Ik was dan ook verrast door de mededeling dat ze een 
onderzoek had gedaan met haar boodschappenlijst in een concurrerende winkel. Het scheelde haar 
ruim veertien euro.  

Zelf was ik op zoek naar een nieuwe fietstas. Op internet zo gevonden, maar niet goedkoop. Tot ik 
door mijn dochter werd gewezen op een Marktplaats-advertentie. Nooit aan gedacht! Een zo goed 
als nieuwe voor minder dan de helft van de prijs, en ook nog eens een stuk duurzamer. Ook zo 
hadden we met een kleine verandering in dagelijkse uitgaven weer wat bespaard. 

Er liggen ook kansen voor mensen met een hoge hypotheekrente: zij die zich tussen 2000 en 2015 
lieten verleiden om de rente voor 20 of 30 jaar vast te zetten. Wilde je de afgelopen jaren de 
hypotheek oversluiten, dan liep je tegen torenhoge boetebedragen aan. Nu de hypotheekrente weer 
is gestegen zijn die boeterentes grotendeels verdwenen. Het ideale moment om naar je hypotheek 
te laten kijken. Rentes tussen de vier en vijf procent kan je nu prima “ruilen” voor een lagere rente en 
misschien zelfs wat bijlenen om zonnepanelen, vloer- of muurisolatie te financieren. Dat bespaart 
weer energie en dan blijft er maandelijks nog meer onder de streep over.  

Een klant belde ons afgelopen week dat haar energiecontract in oktober af gaat lopen, zij was op 
zoek naar een vast tarief bij een nieuwe leverancier. Dat valt nog steeds niet mee, er worden 
eigenlijk alleen maar variabele contracten aangeboden. Wij hebben haar verwezen naar de website 
van de Vastenlastenbond, een collectief dat ook in deze tijd een jaarcontract kan aanbieden tegen 
een redelijke prijs.  

De huidige inflatie en lage rente is ook nadelig voor de waarde van je spaargeld. Immers als alles 
duurder wordt kan je minder doen met je spaargeld. Alleen sparen levert dus niets op. Door met een 
deel van je geld te beleggen kan je de waardedaling tegengaan of zelfs omdraaien naar een extra 
rendement. 

De moraal van dit verhaal zal inmiddels duidelijk zijn: elke euro kan je maar een keer uitgeven. Dus 
hoe simpel ook: een voordelige supermarkt, inkoopcollectieven en een goedkope benzinepomp 
kunnen bij elkaar al een mooie besparing opleveren. Als je wilt dat we verder met je meedenken, 
kom dan vooral eens langs op kantoor. Die kosten verdien je namelijk altijd terug!  

 

Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim: 0252-223405 http://www.faboonstra.nl/ 


