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Budget

Meer zomer 
VOOR 
MINDER  
GELD

Ook aan het eind 
van je saldo nog 
een stuk zomer over? 
Red weet raad.

Door ELSBETH GRIEVINK 
Illustratie INGRID BOCKTING

Goedkoper op vakantie
Trendvoorspellers riepen het al, maar wij 

eenvoudige stervelingen moeten er nog aan 

wennen: de exotische vakantie is uit. Het is 

blasé, milieuverontreinigend en duur. Bespaar 

met een alternatief (gerangschikt van duur 

naar goedkoop, om de schok te verzachten). 

Wil je per se ver weg? Ga naar landen als 

China, Thailand, Maleisië of Portugal. Het 

ticket is je hoogste kostenpost. Eenmaal daar 

geef je niet zo veel uit. 

Korte citytrip? Laat je niet verleiden door 

dat goedkope vliegticket van € 99, maar denk 

ook aan het verblijf. Wijn op een Kopenhaags 

terras doet al snel € 7, terwijl je daar in Berlijn 

een compleet diner voor hebt. Wel doen: 

Berlijn, Antwerpen, Praag, Barcelona.  

Niet doen: Kopenhagen, Wenen, Londen,  

Parijs, Rome.

Een paar jaar geleden was de lastminute-

vakantie dé manier om cheap naar de andere 

kant van de wereld te vliegen. De nieuwe 

trend: vroeg boeken. Hoe eerder je boekt, hoe 

meer korting vliegtuigmaatschappijen geven. 

Ga met een groep en deel de kosten voor 

een joekel van een vakantiehuis, boodschap-

pen, huurauto’s, benzine. 

Wie in Nederland blijft, bespaart vliegtickets 

en liters benzine. Tip: mooie huisjes in de 

natuur vind je via staatsbosbeheer.nl en 

trekkershutten.nl. Dat laatste is vrij basic en 

richt zich op wandelaars die onderweg ergens 

willen overnachten. Zeer gunstig geprijsd. 

Boek een boerenverblijf via Het Betere 

Boerenbed (ongeveer € 15 per bed per nacht, 

boerenbed.nl) en maak er een experience van, 

compleet met koeien melken, geiten voeren 

en badderen in een tobbe.

Zoek carpoolers die óók die trip naar Italië 

maken en deel de benzinekosten. Kijk op 

toogethr.com, carpooldate.nl of meerijden.nu.

Doe een fietsvakantie. Klinkt niet sexy, is 

het wel. Je krijgt er in elk geval mooie benen 

van. (Fietsvakanties kunnen ook Berlijn als 

eindbestemming hebben).

Wie het echt low budget wil houden, gaat 

kamperen. Gaan je stiletto’s in het zand bij de 

gedachte alleen al? Misschien kun je glamping 

wél aan. Kijk op stijlvol-kamperen.nl. 

House- en pet sitting. Op een huis(dier) 

passen kan voor vrienden in een andere stad, 

én via mindmyhouse.com over de hele wereld.

SLAPEND (IETS) RIJK(ER)
Daphne (36): ‘Mijn vriend en ik hebben voor de verandering eens níet gekeken naar 

onze spaarrekening en wat we daarvan zouden kunnen doen, maar hebben een lijstje 

gemaakt van onze wensen – een reis naar Zuid-Afrika, een nieuwe auto – en vervolgens 

nagedacht waar we die van zouden gaan betalen. We hebben een mooi huis in de bin-

nenstad van Rotterdam. Wat als we dat konden verhuren, terwijl we zelf weg waren? Op 

airbnb.nl ontdekten we dat we van de opbrengst onze vakantie deels konden financie-

ren. Er hebben nu al twee keer mensen in ons huis gelogeerd.’ Je huis verhuren terwijl 

je zelf op vakantie bent, is een goede manier om je vakantie-uitgaven te compenseren. 

Als je een mooie woning te verhuren hebt en zelf gaat kamperen, kun je zelfs winst 

maken! Het is simpel: maak goede foto’s van je huis en zet een advertentie op een site 

als airbnb.nl of marktplaats.nl. De eerste aanvraag laat vast niet lang op zich wachten.

Sparen en spenden
• Sparen voor een mooie reis werkt. 

Sparen ‘voor als de stofzuiger kapot 

gaat’ werkt niet. Dat begrijpen we alle- 

maal. Daarom introduceren banken 

steeds meer zogenaamde doel-spaar-

methodes. Via ING kun je voor wel tien 

doelen tegelijkertijd sparen door middel 

van zogenaamde ‘spaarpotjes’ waar je 

online dan ook meteen een foto van een 

wit zandstrand met palmboom aan hangt.

 • Je sociale netwerk inzetten om jouw 

vakantie bijeen te harken? Het kan, 

met de SpaarApp van MoneYou. 

Het klinkt een beetje gek, op 

Facebook om geld vragen, maar 

dat wordt anders wanneer het 

om een goed doel gaat. Of 

om een gezamenlijke vakantie 

met vrienden, die allemaal 

een oproep ontvangen 

om maandelijks geld te 

storten. Kijk op sparen.

moneyou.nl om te zien hoe 

het werkt.  

• Zou je willen dat je hypo-

theekrente ook een maandje op vakantie 

ging? Je zult het niet geloven, maar soms 

kan dat. Check de voorwaarden van jouw 

hypotheek en onderzoek wat daarin staat 

over de zogenaamde ‘rentevakantie’. 

Als deze op jou van toepassing is, mag 

je betaling voor een bepaalde periode 

achterwege laten.

• Wie kent het niet? Terugkomen van va-

kantie en dan de eerste weken niet op je 

bankrekening durven kijken. Voorkom dit, 

door tijdens de vakantie een kas-

boekje bij te houden. Gewoon 

in een blocnote, of download de 

apps eyeWally of Huishoudboekje. 

• Meer met je geld, zo heet het 

boekje dat het Nibud heeft 

uitgebracht. Het geeft 

inzicht (dus niet alleen 

óverzicht) in je uitga-

venpatroon, helpt je 

bij het maken van 

een begroting en 

biedt tips en trucs om 

spaardoelen te behalen. Kijk 

ook op nibud.nl
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Jaloers 
op mensen

 met een boot? 
Hoeft niet. 

Huur er een

Voordelig feesten
Zwoele zomeravond voorspeld? 

Dat vraagt om samenzijn met 

vrienden of familie: 

• Vlees en vis zijn duur. Ga voor 

de vegetarische barbecue. Scoor 

een grote mand vol groenten van 

het seizoen, verse kruiden en 

pofaardappels. 

• Serveer punch: een feestelijk 

drankje dat iedereen lust, waarin 

je relatief goedkope ingrediën-

ten kwijt kunt. Maak eerst een 

bowl van stukjes banaan, ananas, 

mandarijn en kersen. Voeg daar 

flink wat sinaasappelsap en/of 

limoensap aan toe, plus een niet 

al te benauwde scheut whisky of 

rum. Eventueel wat peper erbij.

• Huur een picknickbakfiets in 

het Groene Hart. Inclusief fiets-

tocht en de briljantste picknick-

plekken, picknickbakfiets.nl

GRATIS  
FESTIVALS
Hartstikke gezellig, zo’n 

Parade, maar in één avond 

jas je er zo € 50 doorheen. 

Dat kan anders. Er zijn ge-

noeg festivals die weinig tot 

niets (hoeven te) kosten. 

Architectuurfestival Dag 

van de architectuur, 

Rotterdam, 21 en 22/6, 

dagvandearchitectuur-

rotterdam.nl

Muziekfestival Parkpop, 

Den Haag, 30/6,  

parkpop.nl 

Muziekfestival Metropo-

lis, Rotterdam, 21 en 22/6, 

metropolisfestival.nl 

Muziekfestival Werfpop, 

Leiden, 14/7, werfpop.nl

Cultureel volksfestival 

Gentse Feesten, Gent 

(België), 20 t/m 29/7,  

gentsefeesten.be

Kunst- en verhalenfes-

tival Duizel in het park, 

Rotterdam, 9, 10 en 11/8, 

duizelinhetpark.nl

Kunst- en muziekfestival 

Noorderzon, Groningen, 

15 t/m 25/8, noorderzon.nl 

Openluchtbioscoop 

festival Pleinbioscoop, 

Rotterdam, 15/8 t/m 2/9, 

pleinbioscooprotterdam.nl

Klassieke muziekfes-

tival Grachtenfestival, 

Amsterdam, 16 t/m 25/8, 

grachtenfestival.nl 

Openluchtbioscoop Pluk 

de nacht, Amsterdam, 

Eind augustus,  

plukdenacht.nl 

Driedaags kunstfestival 

De Wereld van Witte de 

With, Rotterdam, 14 t/m 

16/9, festivalwww.nl

UIT VOOR WEINIG
Bijna wekelijks zijn er op woensdagmiddagen 

gratis lunchconcerten in zowel het Concertgebouw 

in Amsterdam als de Doelen in Rotterdam.

Houd in de gaten wanneer de musea in je 

omgeving een opening hebben. Zo zie je gratis een 

tentoonstelling en met een beetje geluk krijg je er 

nog een drankje bij ook.  

Ga varen in de Bieschbos (vanaf € 10 per uur 

voor een motorbootje, € 15 voor een fluisterboot), 

rijd de Hoge Veluwe over op een witte fiets (€ 8,40) 

en blijf slapen op De natuurcamping (€ 8 per 

volwassene per nacht). Of: ga wandelen op 

landgoed Schovenhorst op de Veluwe en bezoek 

daar de historische bomentuin en een spectaculaire 

bostoren (gratis!), bieschbos.org, hogeveluwe.nl, 

schovenhorst.nl 

Jaloers op mensen met een boot? Hoeft niet, 

huur er een. Zeker als je met meerdere mensen 

bent, of op onpopulaire tijdstippen (lees:  

’s ochtends vroeg) gaat, hoeft het niet duur te zijn. 

Zo kun je tussen 9.00 en 11.00 twee uur lang  

met een motorboot de Rotterdamse Rotte op  

voor slechts € 25, botenverhuurvanvliet.nl 

Bedenk wat je zelf in de aanbieding hebt (een 

auto? Interieuradvies? Een designerjurk?) en ruil 

dit op ruilen.nl voor een caravan/sloep/motor/

jacuzzi, of andere vakantie-essentialia. 

Looking good for less
Gewend om de zomer te starten 

met een bezoek aan de pedicure? 

Think again. Investeer in een 

eeltschaafje (€ 4), een voetenvijl  

(€ 2), een zak soda (€ 0,90) en een 

bokkenpootje (om je nagelriemen 

mee naar beneden te duwen, € 2)  

en verzorg je voeten lekker zelf. 

Wat nou beautyfarm? Ga met een 

paar vriendinnen naar het strand, ga 

in de branding liggen en smeer je in 

met nat zand, precies zoals je Sylvia 

in Expeditie Robinson zag doen. 

Geen betere scrubbehandeling 

denkbaar. 

Geef een kledingruilavond met 

vriendinnen of meld je aan voor 

bestaande kledingruilevents.  

Check modemevrouwtjes.nl  

en littlegreendress.nl

Ga op dieet. Elke dag géén ijsje 

kopen bespaart al snel € 10 per 

week en toont beter in bikini.

En als het straks september is en 

het weer frisser wordt, denk dan 

alvast na over volgend jaar. Dat is 

namelijk hét moment om een bikini 

voor twee euro te scoren bij de 

H&M, of alvast een betaalbaar 

vakantiehuisje te boeken. Regeren  

is vooruitzien. 

Budget
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Logeren voor ’n schijntje
Ook de grootste luxepaardjes moeten 

soms even pas op de plaats maken. Ga 

dan naar een hostel: veel goedkoper, toch 

vaak designerig.

We Hostel in Sao Paolo. Een oud 

landhuis werd comfortabel en clean 

designhostel vol vintagemeubels en slimme 

designoplossingen. Er zijn zogenaamde 

dorms, maar ook privékamers voor koppels 

à € 30, wehostel.com.br 

Kex Hostel in Reykjavik. Slapen in een 

oude biscuitfabriek. Kapper, gym, 

gastenkeukens waarin je zelf je maaltje 

kookt: zoek de verschillen met een 

vijfsterrenhotel (€ 19 per bed of € 47 voor 

een tweepersoonskamer), kexhostel.is

The Freehand in Miami. Vlak bij het 

strand, van alle gemakken voorzien en 

gevestigd in een prachtig art-decogebouw. 

(€ 38 voor een tweepersoonskamer), 

thefreehand.com 

Michelberger in Berlijn. Hostel met 

vintage-objecten en zelfgemaakt meubilair 

in hartje Berlijn (€ 59 voor een tweeper-

soons-kamer), michelbergerhotel.com


