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NIEUWS

Zelf de 
 luchtkwaliteit 
meten
De luchtkwaliteit van woningen wordt voor 

kopers steeds belangrijker. De reden: ze 

zijn beter geïnformeerd over de risico’s van 

minder goede lucht. Verwacht wordt dat 

aspirant kopers dan ook bij het bezichtigen 

van woningen een sensortje meenemen. Die 

worden inmiddels aangeboden op internet. 

Een producent van een handzame sensor is 

Atmotube die de Atmotube-T02 via Neder-

landse aanbieders als Conrad aanbiedt. De 

prijs bedraagt zo’n € 169. 

Bankklachten meld je bij Kifid
Problemen met je bank? Dan kun je sinds kort met klachten terecht bij Kifid, het klachteninstituut 

voor financiële dienstverlening. Denk hierbij aan een klacht over een geldlening of kredietfaciliteit 

die de bank niet naar tevredenheid oplost. Voorbeelden zijn een geschil over het rentetarief, het 

opzeggen van een krediet of vervroegd aflossen. Het klachtenloket van Kifid is een initiatief van 

de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzake-

lijke Financiering. Deze gedragscode biedt een betere bescherming aan zelfstandige ondernemers 

die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of andere financier.

Kifid is een alternatief voor een gang naar de rechter. Wil je als zelfstandige een beroep doen 

op Kifid, dan mag de omzet van je bedrijf niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de 

klachtbehandeling door Kifid moeten ondernemers € 250 bijdragen in de kosten. Ga je in hoger 

beroep, dan moet je € 500 aftikken. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal € 250.000 

aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewe-

zen in een niet-bindende uitspraak.

Minder verdienen 
of…
De kabinetsplannen voor 2019 zijn 

bekend en ga d’r maar aanstaan. De lage 

btw gaat van 6 procent naar 9 procent, 

ziektekosten worden circa 10 procent 

hoger en verzekeringspremies voor 

onder meer de auto, aansprakelijkheid 

en diefstal gaan stijgen. De vakbonden 

vragen 5 procent loonsverhoging, gas en 

elektra gaan omhoog, reken op zo’n € 

150 per jaar. En de OZB zal ongetwijfeld 

ook verhoogd worden. 

Bent u daar nog?

Natuurlijk, per onderwerp lijkt de stij-

ging in absolute bedragen niet zo hoog. 

Maar tellen we alles bij elkaar op, dan 

is het de hoogste tijd om kritisch naar je 

uurtarief te kijken. 

Stap 1: kijk kritisch naar de uitgaven. Zijn 

er goedkopere versies van uw contrac-

ten? Zeker energieleveranciers stunten 

op dit moment met aanbiedingen. Kijk 

eens kritisch naar de inhoud van het 

zorgcontract. Zijn er contracten die van 

privé naar zakelijk verschoven kunnen 

worden?

Stap 2: vertaal deze kosten in de op-

bouw van uw uurtarief en wees eerlijk. 

Breng ook werkelijk alle kosten in 

rekening die je moet betalen, maak het 

beeld volledig. Bereken dan opnieuw je 

uurtarief. Het zal mij niet verbazen als 

het hoger wordt. Breng dat bedrag dan 

ook in rekening, je hebt er recht op en 

het is in de huidige markt ook mogelijk!
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