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Beste mensen,

We merken dagelijks dat de boodschappen duurder
zijn geworden en de energieprijzen flink in prijs
stijgen.

SaldoPlus wil haar cliënten praktische informatie
geven. Daarom sturen wij u deze nieuwsbrief.
De tips die wij geven worden ook gebruikt door onze
ervaringsdeskundige, Tess van Schijndel.

In deze nieuwsbrief geven wij u tips over:

Misschien gebruikt u zelf al enkele van deze tips, dan
weet u natuurlijk dat het helpt.
Kent u deze tips nog niet, probeer ze dan eens uit!

Met vriendelijke groet,
Tess van Schijndel,
Namens Team SaldoPlus.

Tips-van-Tess:zomervakantie! 

In heel Nederland zijn gratis speelplekken te vinden. Op de website
https://playadvisor.co/ zijn er veel te vinden.

Gemeente Helmond heeft dit op hun site staan:
https://www.buitenspeelkaart.nl/helmond/

Wandelen, fietsen en zwemmen kost bijna niets. Kijk op
https://www.zwemwater.nl/  of er natuurwater in uw omgeving is
waar je veilig en gratis kunt zwemmen.

Vindt u het niet gezellig om alleen te gaan wandelen? Plaats een
berichtje op Facebook, vraag of u met de hond van buren/vrienden
mag wandelen. Woont u in de buurt van een dierenasiel ? Daar zijn
ze altijd blij als iemand met een asielhond wil gaan wandelen.

Veel mensen die weggaan tijdens vakantie vinden het fijn als er op
hun huis, de huisdieren en/of planten wordt gelet. U kan voorstellen
dat u in hun huis logeert! Leuk, een andere omgeving en wie weet
hebben ze wel fijne extra’s waar u gebruik van mag maken; een
ligbad, fijne tuin, Netflix…

Als het vakantiegeld opgegaan is aan rekeningen of noodzakelijke
uitgaven en de vakantie is net begonnen…hoe krijgt u dan thuis het
vakantiegevoel?
 

 

https://www.zwemwater.nl/
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Energietoeslag !
Mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag hebben deze intussen automatisch overgemaakt gekregen. 
Voor mensen die deze eenmalige energietoeslag niet automatisch kregen, maar er mogelijk wel recht op hebben; neem contact op met
uw gemeente.

Kijk op de website van uw gemeente of u in aanmerking komt en hoe u de eenmalige energietoeslag zelf kan aanvragen (als u deze nog
niet automatisch heeft gekregen). Of neem telefonisch contact op met uw gemeente voor advies of voor hulp bij het invullen van het
aanvraagformulier.

Wij adviseren om de eenmalige energietoeslag te (laten) reserveren. Uw jaarafrekening van de energie kan namelijk veel hoger worden
dan dat u gewend bent, soms tot wel 3x zoveel. 
 

Pin een vast bedrag voor je weekboodschappen
Doe 1x per week je boodschappen
Maak een weekmenu
Kijk kritisch naar prijzen; is de aanbieding wel zo
gunstig? 
Gooi geen eten weg, vries het in of verwerk het de
volgende dag
Gebruik de apps van o.a. Lidl voor kortingen

En nog meer bespaartips!

 

Een aantal gemeenten heeft besloten om mee te helpen met de energiearmoede
en hebben een energiepakket waarin energiebesparende producten in zitten of u
krijgt gratis energie-advies aan huis.
Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld spaarlampen en radiatorfolie.
Het is de moeite waard om contact op te nemen met uw gemeente en te vragen
of uw gemeente hier ook aan mee doet.

Gratis Energieproducten;

 

SaldoPlus wenst
iedereen een hele

fijne zomer !Heeft u de toeslag (van € 800,-) al aangevraagd of ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. Uw gemeente zorgt ervoor dat u de
extra € 500,- krijgt.

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op
met uw gemeente! 

Wij adviseren om de eenmalige energietoeslag te (laten)
reserveren. Uw jaarafrekening van de energie kan namelijk veel
hoger worden dan dat u gewend bent, soms tot wel 3x zoveel. 

Laatste nieuws over de
energietoeslag:

De overheid heeft besloten dat de eenmalige energietoeslag van €
800,- verhoogd gaat worden met € 500,-


