
Vakantiezakgeld - Week van het geld
maandag, 8 juli 2019

De vakantie is een goed moment om je kind te leren omgaan

met geld. Geef je kind daarom ook wat extra zakgeld op

vakantie. Hoeveel geef je en wat spreek je af? 

Hoeveel geef je?

Je kunt voor jonge kinderen in de basisschoolleeftijd een

vuistregel gebruiken. Het aantal weken dat je op vakantie gaat

keer het zakgeld dat ze normaal krijgen. Als je kind €2 zakgeld

per week krijgt en je gaat drie weken op vakantie, geef je €6. Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze

wel steeds meer. Nederlandse kinderen op de basisschool krijgen gemiddeld €29 vakantiezakgeld.

Kinderen in de leeftijd dat ze naar de middelbare school gaan €46.

Een bedrag ineens, of meerdere bedragen?

Je kunt het zakgeld in een keer geven voor de hele vakantie. Je kunt er ook voor kiezen om elke week een

deel van het vakantiezakgeld te geven. Een belangrijke les van zakgeld is wel dat 'op is op'. Als je kind het

bedrag in een keer krijgt, geef je het de kans zelf de fout te maken dat het alles meteen uitgeeft en daarvan

te leren. De meeste Nederlandse ouders geven een bedrag ineens.

Maak afspraken

Maak vooraf duidelijke afspraken wat je kind met zijn vakantiezakgeld

kan doen. Wil je bijvoorbeeld niet dat het veel snoep koopt, spreek dat dan

duidelijk af. Geef je kind binnen de afspraken de vrijheid om zelf te

bedenken waar het het zakgeld aan uitgeeft. Als andere familieleden zoals

opa of oma ook wat geven, neem dit bedrag dan mee in de afspraken.

Wijzer in geldzaken heeft ook een vakantiechecklist

(https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-door-het-jaar-heen/checklist-wijzer-in-

geldzaken-op-vakantie/). 

Lees hier meer (https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/) over leren omgaan met geld.

Lees hier meer (https://www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/) over de Week van het geld.

Lees voor

https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-door-het-jaar-heen/checklist-wijzer-in-geldzaken-op-vakantie/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/
https://www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10218&lang=nl_nl&voice=Ilse&readclass=readspeaker_toread&url=https%3A//www.weekvanhetgeld.nl/.publisher/preview/yW6MN5WYTwwmNsstFr9_j5c6CmAruOS6fBaVyUuTqYzwiesSQA83tn5QpGVQwBeXxBKycd3e8G3JLEWVAzLLZRobBa-rLvw8q493h7vbjdX7E28MkYp0t_8I6lsJDRABPPtS7cVlmxrE3qd7L9apEKQy8XT-bjEn


11 t/m 15 maart 2024

    

Contact  - Nieuwsbrief  - Voor de pers  - Toegankelijkheid  - Persoonlijke cookie instellingen  - Disclaimer

https://twitter.com/wijzeringeld
https://www.facebook.com/Wijzeringeld/
https://www.linkedin.com/company/wijzer-in-geldzaken/
https://www.youtube.com/channel/UCgs_RCoYVhWI2xjDSBxSyzg
https://www.instagram.com/wijzeringeldzaken/
https://www.weekvanhetgeld.nl/contact/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/aanmelden-nieuwsbrief.html
https://www.weekvanhetgeld.nl/pers/
https://www.weekvanhetgeld.nl/Toegankelijkheid/
https://www.weekvanhetgeld.nl/privacy-instellingen/
https://www.weekvanhetgeld.nl/disclaimer-en-privacy/

