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Gratis geld voor iedereen? 

 
informatiebron 1 basisinkomen 
 
uit de krant: 
Het basisinkomen is een vast (maand)inkomen dat door de overheid aan 
iedere Nederlander wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of 
werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als 
volwaardig lid van de samenleving te kunnen hebben. Het is toegestaan 
om bij te werken, maar het bijverdiende bedrag wordt in mindering 
gebracht op het basisinkomen. 
 
 
 

De online consument 

 
informatiebron 2 Coolorange bv 
 

 

Coolorange bv 
 
Gemiddeld gaat een koelkast eenmaal in de vijf jaar kapot.  
De gemiddelde kosten zijn dan: 
 voorrijkosten € 75 
 materiaalkosten € 60 
 arbeidsloon € 80 
 
servicecontract Coolorange bv 
 
vijf jaar geen zorgen over reparaties; volledige garantie voor maar € 95! 
 
U heeft recht op gratis reparaties van uw aankoop tijdens de normale 
garantieperiode van maximaal twee jaar. Met het servicecontract wordt de 
garantieperiode verlengd naar vijf jaar. 
Deze extra garantie betekent: 
 geen voorrijkosten 
 geen arbeidsloon 
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Art uit Litouwen 

 
informatiebron 3 jeugdwerkloosheidspercentages in verschillende 
 Europese landen in 2012        
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Tandarts Somers 

 
informatiebron 4 salarissen Sara en Leah 

 
 Het bruto basissalaris van Sara bedraagt € 1.823 per maand en van Leah 

€ 2.120 per maand. 
 Het bruto basisuurloon van Sara voor het overwerk bedraagt € 15 per uur 

en voor Leah € 18 per uur. 
 
 
informatiebron 5 toeslagen overwerk 
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