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11-07 PREMIUM Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten: 'Geld doet nu…
eenmaal iets met een mens’
11-07 PREMIUM Thijs (22) kocht voor 7000 euro
aan cryptomunten: ‘Zijn nu nog maar een…
derde waard’
10-07 PREMIUM Tot een half jaar geleden
konden Amy en Martijn rondkomen, maar n…
lukt dat nauwelijks meer
09-07 Een miskoop van 400 euro: 'Mijn
dochter heeft misschien twintig nachten in…
het bedje geslapen’
08-07 Gerald: ‘Ik betaal 5 euro per maand,
maar dat is puur symbolisch en ik krijg…
waarschijnlijk geld terug’

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

Soraya in Griekenland. © Soraya Koendjbiharie

Soraya heeft achttien potjes,
waaronder voor vakantie: ‘Begin elk
jaar met 3000 euro’
Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én
geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk
voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het budget. Deze
week: Soraya Koendjbiharie (33) geeft ongeveer 5000 euro per jaar uit aan
vakanties naar Griekenland.
HOE DUUR IS JOUW VAKANTIE?

Volg ons op social media!
MEEST GELEZEN
PREMIUM

Thijs (22) kocht voor 7000
euro aan cryptomunten:
‘Zijn nu nog maar een derd…
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GELD & GELUK

Lotte Kuipers 10-08-21, 15:30 Laatste update: 11-08-21, 10:04
PREMIUM

17 REACTIES

Ga je altijd naar Griekenland?
,,Sinds 2015 ga ik ieder jaar een keer of vijf: soms met mijn zus en soms
alleen. Vooral naar Athene en Mykonos, af en toe naar een ander eiland. Een
vriendin ging vroeger ieder jaar naar het Gardameer op vakantie en ik dacht:
waarom doe je dat? De wereld is zo groot. Maar ik ben nu zelf zo. Ik vind
Griekenland een heerlijk land: een fijn klimaat en de mensen zijn gastvrij. Ik
heb er inmiddels allemaal vrienden.”

Tot een half jaar geleden
konden Amy en Martijn
rondkomen, maar nu lukt…
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PREMIUM

Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten:
'Geld doet nu eenmaal iets…
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Een miskoop van 400 euro:
'Mijn dochter heeft
misschien twintig nachten…
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GELDFLATERS

Lees ook

Mark: ‘Ondanks ons hoge
inkomen hebben we vaak
moeite om rond te komen’

Ilona (37) gaat ieder jaar naar zelfde huisje in Zeeland: ‘Vroeger kostte dat 250 euro
voor een week, nu 1000’

5

FINANCIËLE WAS…

Aimée (28) geeft het meeste uit op terras: ‘Als een cocktail 12 euro kost, bestel ik
geen biertje’

AD WEBWINKEL
WEEKDEAL: Bastion Hotels

Van €107 voor €70

Hoeveel geef je uit op zo’n vakantie?
,,Als ik op stedentrip van vijf dagen ga, ongeveer 770 euro. Voor een reis naar
Mykonos blijf ik tien dagen weg en betaal ik 1768 euro. Overnachtingen kosten
ongeveer 100 euro per nacht. Een groot deel van de rest van het budget gaat
op aan eten en cocktails. In de stad ben ik ongeveer 70 euro per dag kwijt in de
horeca, op een eiland 100 tot 120 euro. Ik weet dat precies, want ik heb
jarenlang bijgehouden hoeveel ik uitgeef.”

TINA - De Tina Turner
Musical: nú 30% voordeel op
elk ticket!

Voor €38.95
World of Dinos in Utrecht &
Eindhoven

Voor €14.63
Attractiepark DippieDoe

Typisch Hollands om te willen weten wat je
uitgeeft en waaraan

Van €14.95 voor €10.49
vtwonen&design beurs

- Soraya Koendjbiharie

Van €29.95 voor €17.5

Hoe deed je dat?
Ook zin in vakantie?
,,Ik bewaarde alle bonnetjes van de
vakantie en zette de bedragen in
Lees bij Independer hoe je in drie
Excel. Typisch Hollands om te willen
stappen op reis gaat met een
weten wat je uitgeeft en waaraan. Ik
coronapaspoort.
ben op financieel gebied sowieso
een planner: ik heb achttien potjes
op twee rekeningen. Potjes voor de hypotheek, voor nieuwe meubels, voor als
de cv-ketel kapotgaat, een potje om te shoppen.”

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

MEEST GEDEELD
PREMIUM

GELD & GELUK
PREMIUM

En natuurlijk een potje voor de vakantie?
,,Ja! Ieder jaar gaat er in januari 3000 euro in. Iedere maand zet ik er nog 500
euro bij. Ik bewaak dat potje goed en schuif niet met het geld. Zo hoef ik niets
te laten op vakantie. Als ik iets wil doen wat duurder is dan gemiddeld –
bijvoorbeeld uit eten in een Instagram-hotspot waar je 40 euro voor een
hoofdgerecht betaalt –, dan kan dat. Door dat potje kan ik vakanties vooruit
boeken. Ik werk hard en vind het fijn om een beloning in het vooruitzicht te
hebben.”

Thijs (22) kocht voor 7000
euro aan cryptomunten:
‘Zijn nu nog maar een derd…

Tot een half jaar geleden
konden Amy en Martijn
rondkomen, maar nu lukt…

Een miskoop van 400 euro:
'Mijn dochter heeft
misschien twintig nachten…
GELDFLATERS
PREMIUM

Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten:
'Geld doet nu eenmaal iets…

Vakantiekosten
De valkuilen van online
uitverkoop: ‘Zoom altijd in
op de naden’

Stedentrip Athene (vijf dagen)
Overnachtingen: 242 euro
Eten en uitjes: 350 euro
Vliegticket: 177 euro
Mykonos (tien dagen)
Overnachtingen: 470 euro
Eten en uitjes: 1000 euro
Vliegticket: 298 euro

Hoe zit het met het potje sinds corona?
,,In coronatijd ben ik niet op vakantie geweest naar het buitenland, maar ik heb
het potje wel aangevuld. Het zit dus vrij vol. Het voelde niet goed om naar
Griekenland te gaan. Mijn idee van vakantie is dat je voorpret hebt van het
boeken en je koffers inpakken. Nu was het alleen maar de kleuren en de regels
checken. Dat vind ik zo stressvol, daar wilde ik niet aan beginnen.”
,,In het potje is zelfs extra geld binnengekomen, omdat ik het geld van twee
geannuleerde vliegtickets terugkreeg. Het appartement dat ik had geboekt in
Mykonos heb ik niet geannuleerd. Het wordt gerund door een alleenstaande
moeder en zij had die 160 euro harder nodig dan ik. Ik heb het haar gegeven,
ook om de economie daar te steunen.”
Bespaar je ergens op tijdens vakantie?
,,Ik let op de kosten van het reizen. Je kunt in Griekenland een auto huren of
een taxi nemen, maar ik ga liever met de bus voor 1,80 euro. Ik ben ook
gestopt met kopen van souvenirs: mijn moeder hoeft niet nog een
sleutelhanger, waaier of onderzetter. Maar verder bespaar ik weinig. Ik ben niet
iemand die minder fooi geeft, omdat de drankjes al zo duur zijn. Gelukkig kan ik
dat makkelijk doen door het geld in mijn potje.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een
volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen
met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij
zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan
op onze site op ‘Login’ te klikken.

Geld
Wil je iedere week op de hoogte zijn van nieuws over personal finance?

Inschrijven

Uw e-mailadres

Voor je vakantie is het mogelijk om een verzekering af te sluiten, maar in
hoeverre dekt je verzekeraar de kosten als de coronasituatie in je vakantieland
verslechtert? Kijk daarover deze video:

In hoeverre dekt je reisverzekeraar je
kosten?

!
04:37

Soraya in Griekenland © Soraya Koendjbiharie
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Plaats hier je reactie

Resterende karakters 500

LOG IN EN REAGEER
Rashna Doerga

11 maanden geleden

Het is een combi van factoren en prioriteiten stellen. Ik reis ook zo een 5x per jaar, veelal
buiten Europa. Met een HBO salaris is dat idd makkelijker te doen, maar tis ook mogelijk met
een MBO salaris: reizen buiten hoog seizoen, geen reisbureau inschakelen, flexibele vliegdata
en overstappen voor goedkopere tickets, goedkopere hotels/appartementen, deels zelf
boodschappen doen, OV gebruiken. En ja, je geldt niet besteden aan (dure) materiele zaken
etc.. Met kids is het een ander verhaal.
Willem Paape

11 maanden geleden

Soraya, ik weet niet wie je bent, maar wel dat het heel lief is dat je die mevrouw uit Mykonos
160 Euro hebt laten houden. Tranen in mijn ogen.
Willem Paape
Keano West

11 maanden geleden

K.West
Niks mis mee met sparen. Zouden een hoop mensen eens moeten doen voor ze zich uitgaven
permitteren die ze niet aankunnen en eindigen met schulden.
S Jungschlager

11 maanden geleden

Mooi toch? Ik spaar ook al jaren met verschillende spaarpotjes. Erg handig!
I Vries

11 maanden geleden

Wat mij verbijsterd is dat er hele volksstammen samen met soraya 3 tot wel 5???? op vakantie
gaan. Liefst per vliegtuig. Het ontgaat mij ten ene male wat mensen bezield om dat te doen in
deze tijd van klimaatverandering. Ben ik nou gek of zo.
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LEES MEER
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HOE DUUR IS JOUW VAKANTIE

Ilona (37) gaat ieder jaar naar zelfde
huisje in Zeeland: ‘Vroeger kostte dat 250
euro voor een week, nu 1000’
Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld
aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week…
3 augustus

Een miskoop van 400
euro: 'Mijn dochter
heeft misschien
twintig nachten in
het bedje geslapen’
9 juli

HOE DUUR IS JOUW VAKANTIE

Aimée (28) geeft het
meeste uit op terras:
‘Als een cocktail 12
euro kost, bestel ik
geen biertje’

Sociale media
gebruiken zonder
vergiftigd te worden,
zo doe je dat

Hypotheker:
hypotheekbedrag
voor het eerst in
jaren omlaag

24 juli

11 juli

1 juli

PREMIUM

KOKEN & ETEN

Dit is waarom taugé
gezond is, maar je er
wel mee op moet
passen
11 juli
PREMIUM

Zo voorkom je een jetlag:
‘Zorg dat je biologische
klok gelijk staat met de
natuurlijke klok’
Een verre reis is leuk, maar een jetlag minder. Met een goede
voorbereiding kun je die tot een minimum beperken, meent
chronobioloog Marijke Gordijn.
10 juli

ONDERZOEK

Nederlanders laten
geld rollen voor
vakantie: nieuwe
camper en villa met
eigen zwembad
2 juli

Zeeleeuwen verjagen strandgangers
in San Diego
Chinezen eisen geld terug bij
banken na schandalen

Stoomtrein botst op trekker bij
spoorwegovergang in Gelders
dorpje

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

Aanmelden

E-mailadres
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