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Wat ga je leren?

� Welke spaarmotieven we kennen.

� Wat we onder spaarrente verstaan en hoe we het berekenen.

� Wat we onder beperkende voorwaarden verstaan. 

Wat beleggen is en welke risico’s eraan zijn verbonden. 
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� Wat beleggen is en welke risico’s eraan zijn verbonden. 



Spaarmotieven

� Sparen � dat deel van je inkomen wat je niet uitgeeft

� Redenen om te sparen  � spaarmotieven
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� Redenen om te sparen  � spaarmotieven
� Sparen voor rente.

� Sparen voor een bepaald doel.

� Sparen uit voorzorg.



Rente/interest

� Rente/interest � vergoeding die je ontvangt van de 
bank voor het beschikbaar stellen van je geld. 

� Algemeen: hoe groter het spaarbedrag en hoe langer je het geld 
vastzet � hoe hoger het rentepercentage. 

� Voorbeeld: spaardeposito : je zet een hoog bedrag voor een 
lange tijd vast, rente blijft gehele looptijd hetzelfde.
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lange tijd vast, rente blijft gehele looptijd hetzelfde.

� Voorbeeld: 
� Je hebt €1200,- gestort op je spaarrekening en je ontvangt per 
jaar 4% rente. Hoeveel rente ontvang je na een jaar? 

� €1200 : 100 x 4 = €48,-

� Hoeveel rente ontvang je na 7 maanden? 
� €1200 : 100 x 4 = €48,- per jaar.
€48 : 12 = €4,- per maand.
€4 x 7 = €28,- na 7 maanden. 



Beperkende voorwaarden

� Spaarrekening met beperkende voorwaarden �
voorwaarden waar je aan moet voldoen om je 
spaarrente te kunnen krijgen. 

� Voorbeelden: 

� Dat je een minimaal bedrag per maand op de spaarrekening moet 
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� Dat je een minimaal bedrag per maand op de spaarrekening moet 
storten. 

� Je boeterente moet betalen als je een groot bedrag van je 
spaarrekening opneemt. 

� Pas een hogere rente ontvangt als het spaarbedrag hoger wordt. 



Inflatie

� Inflatie � algemene prijsstijging � gevolg: 
koopkracht van geld daalt. 

� Geld op een spaarrekening zetten is dus altijd verstandiger dan 
geld in je oude sok bewaren. 

� Formule: spaarrente % – inflatie % = koopkracht spaargeld. 
� Indien je op een negatief getal uitkomt � daling van de 
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� Indien je op een negatief getal uitkomt � daling van de 
koopkracht van je spaargeld.

� Indien je op een positief getal uitkomt � stijging van de 
koopkracht van je spaargeld. 

� Voorbeeld: 
� Je spaarrente is 4% in het jaar 2013 en de inflatie is 3%. Is er 
sprake van een koopkracht daling of stijging van je spaargeld? 

� 4% - 3% = 1% (positief) � Er is een stijging van de koopkracht 
van je spaargeld van 1%. 



Beleggen

� Kopen van aandelen � waarvan je verwacht dat deze 
meer waard zullen worden. 

� Risico: aandelen kunnen ook dalen in hun waarde � dan maak 
je verlies. 

� Beleggen doe je alleen als je het geld voor een langere periode 
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kunt missen. 



Einde
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