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Sparen, sparen en nog eens sparen! 

 
informatiebron 1 
 
Aantekeningen van Theo 
 

19-08 Opname bij Geldautomaat € 500,00

20-08 Termijnbetaling NUON € 218,00

21-08 Betaling met chipknip € 15,00

24-08 Pinbetaling bij Blokker € 63,00

26-08 Salaris ontvangen € 1.253,00

01-09 Hypotheek afgeschreven € 595,00

 
informatiebron 2 
 
Kenmerken Toprekening Pinbank  
 De eerste 6 maanden maar liefst 4,75% rente op jaarbasis! Daarna  

4,0% op jaarbasis. 
 Alle vrijheid om over uw geld te beschikken. 
 U opent al een Toprekening met € 5.000. 
 
 

Met plezier tuinier 

 
informatiebron 3 
 
Aantal vestigingen hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners 
 

Groningen
Limburg

Overijssel
Noord-Holland

Zuid-Holland
Noord-Brabant

Flevoland
Friesland
Zeeland
Drenthe
Utrecht

Gelderland

Nederland

20  25  30   35    40     45

Bron: CBS  
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informatiebron 4 
 
Gerealiseerde omzet per werknemer 
Heeft u werknemers in dienst? Kijk dan ook naar de omzet die u realiseert 
per werknemer. Deze minimaal benodigde omzet verschilt per bedrijf. 
Maar grofweg kunt u een minimumomzet aanhouden per werknemer van 
tenminste € 65.000 per jaar.  
 
 bron: www.financieel-ondernemen.nl 
 
 

Let's go LETS! 

 
informatiebron 5 
 
Deelnemers aan een LETSysteem betalen elkaar niet met geld, maar in 
ruilpunten of LETSpunten. Er kunnen producten en diensten mee ‘betaald’ 
worden zoals het plakken van een fietsband, internetlessen of het boek 
dat je graag wilt lezen.  
In elke plaats hebben de LETSpunten een andere naam. In Deventer 
spreken ze van Devi's, in Den Haag van Talenten, in Utrecht van Sterren. 
Bosschenaren handelen in Niksen, Woerdenaren in Kaaskoppen, 
Maastrichtenaren in Matsen en Leidenaars in Sleutels. 
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