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Ben ik de enige met problemen?

Het kan iedereen gebeuren: moeilijkheden met 
geld. Je geeft een keer te veel uit, of je vergeet 

een belangrijke rekening te betalen. Als je er 
dan niet snel bij bent, raak je steeds verder in de 

problemen.

Let op!

Als je er financieel niet meer uitkomt, blijf er dan 
niet te lang mee rondlopen. Kom zo snel mogelijk 

in actie!

Wat kan een budgetcoach voor 

mij betekenen?

In 2018 hebben wij wel 1249 studenten 
kunnen helpen met hun financiële vragen 
en problemen. We zijn er trots op dat deze  
studenten bij ons kwamen.
Heb jij ook hulp nodig? Aarzel niet en 
neem contact op met de budgetcoach op 
jouw school. Samen zetten we je financiën 
op een rijtje en zorgen we ervoor dat je 
alles op orde krijgt en houdt. 
Kijk op www.checkjecenten.nl en maak 
een afspraak. 

Volg ons ook op Facebook & Instagram:

Checkjecenten
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Belastingaangifte
Als je in 2018 gewerkt hebt en/of een 
betaalde stage had, dan kan je belasting 
terugvragen. De kans is aanwezig dat je dit 
krijgt. Het is daarom de moeite waard om 
aangifte inkomstenbelasting te doen. 

Hoeveel geld je terug kunt krijgen hangt 
van je situatie af, maar dit kan oplopen tot 
tientallen euro’s, dus waar wacht je nog op?! 
Mocht je daarnaast nog géén geld hebben 
teruggevraagd over het jaar 2017 of de 
voorgaande jaren, dit kun je terugkrijgen tot 
5 jaar geleden! 

Hoe? 
Het terugvragen van geld kun je doen met de 
app: Aangifte 2018 of via de online aangifte 
op de website van de Belastingdienst. 

Studentenreisproduct
Nieuw: vanaf 1 januari 2019

• De termijn voor stopzetten van je 
studentenreisproduct verandert. Dit wordt 
de 10e dag van de 1e maand waarin 
je er geen recht meer op hebt. Dus 10 
januari, 10 februari enzovoort. (Het was 
altijd de 5e werkdag.) Wacht niet te lang 
met stopzetten. Als je per ongeluk het 
studentenreisproduct op je kaart gebruikt 
terwijl je er geen recht op hebt, krijg je een 
vervelende boete.

• In de 1e maand nadat je recht op het 
studentenreisproduct is afgelopen, is de 
ov-boete € 75,- per halve maand. Gebruik 
je het ná die 1e maand, dan is de boete  
€ 150,- per halve maand.

• Je krijgt alleen een ov-boete als je met 
je studentenreisproduct reist, terwijl je er 
geen recht meer op hebt.

Grip op je budget begint met het bijhouden 
van je administratie. Sorteer alle belangrijke 
papieren en berg ze goed op. Houd ook 
de post en mail goed bij. Geef je nieuwe 
adres op tijd door. Verwerk brieven en 
papieren voordat je het vergeet. Controleer 
ook regelmatig je afschrijvingen via 
internetbankieren.

Wanneer? 
Vanaf 1 maart 2019 is het mogelijk om 
belastingaangifte over het jaar 2018 te 
doen, de uiterste datum voor invullen van de 
belastingaangifte is 1 mei 2019. Mocht je je 
belastingaangifte al in maart 2019 invullen 
en versturen, dan krijg je vóór 1 juli 2019 
bericht van de Belastingdienst. 

Een begroting maken helpt om inzicht 
te krijgen in je inkomsten en uitgaven. 
Gebruik bijvoorbeeld het budgetplan. Je 
kunt dit plan ook downloaden van onze site: 
checkjecenten.nl  Als je er niet uitkomt, kun 
je natuurlijk bij de budgetcoach op school 
terecht.

Rondkomen van je studentenbudget & 
Inzicht in je inkomsten en uitgaven
Als je goed weet waar je geld blijft en hoeveel er precies binnenkomt, kun je beter je 
inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen. Wel zo handig als je moet rondkomen van een 
studentenbudget.

Geen recht meer?

Voorkom een boete. Ga naar 
een ophaalautomaat en stop je 
studentenreisproduct.


