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Thema 5 Geld

5A Geldzaken regelen

1	 Frans	is	een	hele	__________________________________	student.	Hij	begrijpt	alles	snel	
en	haalt	goede	resultaten	voor	zijn	examens.

2	 In	onze	winkel	kunt	u	ook	een	klein	bedrag	met	________________________	betalen.
3	 Mijn	opa	kan	__________________________________	vertellen	over	zijn	eigen	jeugd.	Die	

verhalen	zijn	vaak	lang,	maar	ook	heel	interessant.	
4	 Ik	betaal	bijna	nooit	meer	met	een	betaalkaart	of	een	acceptgiro.	Alle	

betalingen	lopen	via	__________________________________		__________________________________	.
5	 Ik	werk	in	Hilversum	en	mijn	broer	in	Gouda,	maar	we	wonen		

__________________________________	in	Utrecht.
6	 John	maakt	veel	fouten	op	zijn	werk,	maar	hij	accepteert	geen	hulp	en	

luistert	nooit	naar	zijn	collega’s.	Hij	is	zo	__________________________________	!
7	 Vorige	week	was	ik	bij	de	tandarts.	Ik	heb	vandaag	de	rekening	gekregen	

met	de	instructie:	‘Graag	het	bedrag	binnen	14	dagen	___________________________	
op	onze	bankrekening	onder	vermelding	van	het	factuurnummer.’

8	 Ik	wil	een	goede	zorgverzekering	afsluiten,	maar	dat	is	moeilijk.	Je	moet	
zoveel	uitzoeken!	Wat	kost	het	per	maand	(de	premie),	welke	medicijnen	
en	behandelingen	zijn	verzekerd,	hoe	kun	je	ziektekosten	declareren?	Wat	
een	__________________________________	!	

9	 Veel	fietsers	rijden	’s	avonds	in	het	donker	zonder	licht.	Dat	is	heel		
__________________________________	!

10	 Vrijdagmiddag	gaan	we	met	een	groepje	collega’s	na	het	werk	altijd	nog	
even	iets	drinken.	Dat	is	__________________________________	gezellig.

1	 Wat	is	de	familierelatie	tussen	Bep	en	Chantal?

	 a	 Chantal	is	de	grootmoeder	van	Bep.
	 b	 Bep	is	de	moeder	van	Chantal.
	 c	 Bep	is	de	grootmoeder	van	Chantal.

2	 Wie	deed	vroeger	de	geldzaken	van	Bep?

	 a	 Haar	zoon.
	 b	 Haar	man.
	 c	 Haar	vader.

3	 Wat	kan	Bep	tegenwoordig	wel?

	 a	 Elektronisch	geld	overmaken.
	 b	 Geld	opnemen	met	een	pinpas.
	 c	 Met	een	computer	werken.

2 Woorden

slimme 

pinpas 
uitgebreid 

automatische overschrijving

allebei 

eigenwijs

overmaken 

gedoe

gevaarlijk

hartstikke 

3 Luisteren en lezen 
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4	 Wat	heeft	Pieter	zijn	moeder	geleerd?

	 a	 Geld	opnemen	en	betalen	met	een	pinpas.
	 b	 De	huur	betalen	via	automatische	overschrijving.
	 c	 Elektronisch	betalen	via	de	computer.

5	 Pieter	koopt	en	betaalt	veel	via	internet.	Wat	doet	hij	niet?

	 a	 Theaterkaartjes	via	internet	bestellen.
	 b	 Bankzaken	doen	via	zijn	smartphone.
	 c	 Kleren	bestellen	via	een	online	winkel.

6	 Wat	doet	Chantal	als	ze	iets	wil	kopen?

	 a	 Ze	kijkt	op	internet	of	in	een	winkel,	en	bestelt	het	product	dan	
	 	 online.

	 b	 Meestal	koopt	ze	iets	via	internet,	soms	in	de	winkel.
	 c	 Kleding	koopt	ze	in	de	winkel,	andere	dingen	koopt	ze	via	internet.

7	 Welke	kritiek	heeft	Pieter	op	het	koopgedrag	van	zijn	dochter?

	 a	 Ze	koopt	te	veel	en	geeft	dus	te	veel	geld	uit.
	 b	 Ze	koopt	alleen	goedkope	producten	van	slechte	kwaliteit.
	 c	 Ze	denkt	niet	aan	de	verkoper	in	de	winkel	die	iets	probeert	te	

	 	 verkopen.

8	 Chantal	vind	elektronisch	geldzaken	doen	niet	gevaarlijk.	Waarom	niet?

	 a	 Omdat	haar	vriend	een	slimme	hacker	is	bij	een	ICT-bedrijf.
	 b	 Omdat	haar	computer	en	smartphone	goed	beveiligd	zijn.
	 c	 Omdat	haar	vader	zorgt	voor	een	goede	beveiliging	tegen	hackers.

4 Taalhulp Woorden

overschrijvingskaart	

premie

zorgverzekering

bankpas

inboedelverzekering

hiermee	kun	je	betalen	door	geld	te	storten	op	de	
rekening	van	een	ander

geld	dat	je	moet	betalen	voor	je	verzekering	(meest-
al	per	maand)

hiermee	zijn	je	bezittingen	verzekerd	tegen	schade	
en	diefstal

hiermee	ben	je	verzekerd	tegen	ziektekosten	

hiermee	kun	je	geld	uit	de	automaat	opnemen	of	
betalen	in	winkels

automatische	overschrijving

overmaken

geld	dat	je	krijgt	op	een	spaarrekening	of	dat	je	moet	
betalen	als	je	geld	leent

overzicht	op	papier	van	je	bank	(bijv.	van	betalingen,	
je	salaris,	etc.)afschrift

rente

geld	op	een	andere	rekening	storten

hiermee	betaal	je	op	een	vast	moment	(meestal	per	
maand)	je	vaste	lasten
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starten	(van	een	verzekering)

geld	dat	je	regelmatig	moet	betalen	(bijv.	de	huur,	de	
hypotheek,	belasting,	verzekeringen,	etc.)

afsluiten

opnemen

via	de	computerelektronisch

vaste	lasten

geld	dat	je	leent	als	je	een	huis	koopt	

doorlopende	verzekering

starten	(van	een	bankrekening)

verzekering	die	het	hele	jaar	doorloopt

hypotheek

geld	van	je	rekening	halen

openen

5 Grammatica

overstappen
kom aan

uitslapen
overMaak 

komt terug
opnemen

halen op
aanzetten

Stap in
voorstellen

1	 U	kunt	het	beste	op	station	Hilversum	__________________________________	.	
2	 Hoe	laat	_________________________	je	in	Utrecht	___________________________	?	
3	 Morgen	ben	ik	een	dag	vrij,	dan	kan	ik	__________________________________	.	
4	 _______________	het	geld	voor	het	eind	van	de	maand	__________________________________	.	
5	 Piet	is	nu	op	vakantie.	Hij	__________________	over	twee	weken	_______________________	.	
6	 De	telefoon	gaat.	Kun	jij	even	__________________________________	?	
7	 Wij	__________________________	jullie	wel	even	van	Schiphol	______________	.	
8	 Zal	ik	de	tv	__________________________________	?	De	film	begint	zo.	
9	 A:	‘Een	taal	leren	is	moeilijk.’	B:	‘Ja,	dat	kan	ik	me	________________________________	.’	

10	 De	trein	vertrekt	zo.	_________________________	snel	_______________________	!	

1	 Ik	ga	zo	naar	de	markt,	maar	ik	moet	eerst	even	geld	____________________________	.
2	 Het	is	heel	koud	buiten.	_______________________	een	warme	jas	________________________	!
3	 Simon	gaat	een	tijdje	in	Duitsland	werken.	Over	twee	jaar		

__________________________________	hij	naar	Nederland	__________________________________	.
4	 Onze	manager	is	ziek	geworden.	Daarom	__________________________________	de	

teamvergadering	vanmiddag	niet	__________________________________	.
5	 Let	op,	als	u	met	de	trein	van	Den	Bosch	naar	Amersfoort	wilt	reizen,	moet	

u	in	Utrecht	__________________________________	.
6	 Als	u	niet	naar	de	afspraak	kunt	komen,	moet	u	minimaal	24	uur	van		

tevoren	__________________________________	.
7	 Er	zijn	nog	maar	enkele	plaatsen	vrij	in	de	volgende	cursus.		

_______________________________	je	snel	______________________________	,	anders	ben	je	te	laat!
8	 U	kunt	de	pincodes	van	uw	bankpassen	beter	niet	________________________________	.	

Probeer	ze	liever	te	onthouden.
9	 _____________________________	twee	keer	per	dag	een	tablet	_______________________________	:	

één	keer	bij	het	ontbijt	en	één	keer	bij	het	avondeten.
10	 Mag	ik	je	woordenboek	even	lenen?	Ik	zal	het	je	direct	na	de	les		

__________________________________	.

6 Grammatica

opnemen
Doe aan

terugkomt 
gaat 

door

overstappen

afzeggen

Schrijf in
opschrijven

inNeem 

teruggeven
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8 Lezen

A 1	 	 waar	 	 niet	waar
2	 	 waar	 	 niet	waar
3	 	 waar	 	 niet	waar
4	 	 waar	 	 niet	waar
5	 	 waar	 	 niet	waar
6	 	 waar	 	 niet	waar
7	 	 waar	 	 niet	waar
8	 	 waar	 	 niet	waar
9	 	 waar	 	 niet	waar

10	 	 waar	 	 niet	waar

B 1	 Meneer	Van	Dam	wil	online	bankieren,	maar	wil	ook	graag	papieren	
	 	 afschriften	ontvangen	en	met	acceptgiro	kunnen	betalen.	Welk	pakket	
	 	 moet	hij	kiezen?	

	 a	 het	DirectPakket
	 b	 het	BasisPakket
	 c	 het	TotaalPakket

2	 Peter	reist	meestal	binnen	Europa	en	gebruikt	nooit	een	creditcard.	Welk	
pakket	is	het	beste	voor	hem?

	 a	 het	DirectPakket
	 b	 het	BasisPakket
	 c	 het	TotaalPakket

3	 John	en	Carla	willen	samen	een	bankrekening	en	allebei	een	eigen	bank-
pas.	Ze	maken	regelmatig	verre	reizen.	Welk	pakket	moeten	ze	kiezen?

	 a	 het	DirectPakket
	 b	 het	BasisPakket
	 c	 het	TotaalPakket

4	 Marjan	heeft	een	doorlopende	reisverzekering	bij	Interpolis.	Welk	pakket	
is	het	beste	voor	haar?

	 a	 het	DirectPakket
	 b	 het	BasisPakket
	 c	 het	TotaalPakket

5	 Hans	wil	online	bankieren	en	ook	een	creditcard	kunnen	gebruiken,	maar	
hij	wil	niet	te	veel	betalen.	Welk	pakket	moet	hij	kiezen?

	 a	 het	DirectPakket
	 b	 het	BasisPakket
	 c	 het	TotaalPakket
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1	 _____________	start	morgen	een	cursus	Nederlands.	_____________	cursus	is	be-
doeld	voor	halfgevorderden.

2	 _____________	is	een	spannende	film	op	televisie.	_____________	film	gaat	over	een	
moordzaak	in	Rotterdam.

3	 _____________	zijn	nog	kaarten	te	koop	voor	het	concert	van	Adèle,	maar	wacht	
niet	te	lang,	anders	zijn	_____________	kaarten	uitverkocht.

4	 _____________	buren	gaan	volgende	week	verhuizen.	_____________	komen	nieuwe	
buren	naast	ons	wonen.	

5	 _____________	zijn	veel	gezellige	pleinen	met	restaurants	en	cafés	in		
Maastricht.	_____________	grootste	plein	daar	is	het	Vrijthof.

6	 Ik	wilde	_____________	auto	in	het	centrum	van	Utrecht	parkeren,	maar	___________	
stonden	overal	auto’s	geparkeerd,	dus	ik	kon	geen	parkeerplek	vinden.	

7	 _____________	bekendste	museum	in	Amsterdam	is	het	Rijksmuseum,	maar	
_____________	zijn	nog	veel	meer	museums	in	Amsterdam.

8	 Deze	cursus	heeft	tien	lessen.	Vandaag	begint	de	cursus,	dit	is	_____________	
introductieles,	dus	_____________	komen	nog	negen	lessen	na	vandaag.	

9	 ‘Is	_____________	nog	koffie?’	‘Nee,	_____________	koffie	is	op.	Zal	ik	even	nieuwe	
koffie	zetten?’

10	 _____________	worden	dertig	nieuwe	woningen	gebouwd	in	ons	dorp.	_____________	
woningen	moeten	over	drie	maanden	klaar	zijn	voor	de	verkoop.	

1	 	 waar	 	 niet	waar
2	 	 waar	 	 niet	waar
3	 	 waar	 	 niet	waar
4	 	 waar	 	 niet	waar
5	 	 waar	 	 niet	waar
6	 	 waar	 	 niet	waar
7	 	 waar	 	 niet	waar
8	 	 waar	 	 niet	waar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deze	verzekering	dekt	schade	die	je	per	ongeluk	hebt	veroorzaakt	bij	een	ander	en	waar-
voor	je	zelf	aansprakelijk	bent.	Bijvoorbeeld:	je	laat	een	glas	wijn	over	het	tapijt	van	de	
buren	vallen.	Of	je	zoontje	fietst	per	ongeluk	tegen	een	voetganger	aan.	De	verzekering	
vergoedt	de	ontstane	schade	aan	anderen.	

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Met	deze	verzekering	verzeker	je	alle	verplaatsbare	spullen	(alles	wat	je	op	kunt	pakken	
en	mee	kunt	nemen)	in	je	huis	tegen	schade	en	onkosten.	Denk	bijvoorbeeld	aan	diefstal	
van	je	laptop	of	sieraden,	of	een	bankstel	met	waterschade.	Let	er	wel	op	dat	iedere	
verzekeraar	zijn	eigen	voorwaarden	heeft.	Met	deze	verzekering	verzeker	je	de	materiële	
schade	aan	jouw	spullen	in	en	om	de	woning,	schuur	of	garage.	De	meest	voorkomende	
oorzaken	van	schade	zijn	brand	en	diefstal.	

9 Grammatica
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11 Luisteren 

12 Lezen

Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedelverzekering
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heb	je	een	verschil	van	mening	met	een	leverancier,	je	werkgever	of	de	buren?	Meestal	
kun	je	dat	in	goed	overleg	oplossen,	maar	soms	kan	het	ook	een	duur,	juridisch	conflict	
worden.	Met	deze	verzekering	ben	je	altijd	verzekerd	van	juridische	hulp,	ook	wel	
rechtshulp	genoemd.	Zo	kun	je	bijvoorbeeld	de	kosten	van	een	rechtszaak	of	van	een	
advocaat	betalen.	

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als	je	een	auto	koopt,	is	deze	verzekering	verplicht.	Hiermee	dek	je	de	schade	
bij	aanrijdingen,	inbraak	in	de	auto	of	diefstal.	De	premie	is	afhankelijk	van	jouw	
auto	(leeftijd,	type	etc.)	en	je	schadevrije	jaren.	Kijk	bij	het	zoeken	naar	een	goede	
autoverzekering	niet	alleen	naar	de	prijs,	maar	ook	naar	de	voorwaarden.	Een	dure	
autoverzekering	is	vaak	niet	beter	dan	een	goedkope,	blijkt	uit	onderzoek.	Een	dure	
volledige	casco	dekking	lijkt	het	beste,	maar	dat	is	niet	altijd	zo,	omdat	die	dekking	soms	
niet	bij	jouw	auto	of	jouw	wensen	past.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heb	je	een	koophuis	of	ben	je	van	plan	er	een	te	kopen?	Dan	verplicht	de	hypotheek-
verstrekker	je	vaak	om	deze	verzekering	af	te	sluiten.	Zo	ben	je	verzekerd	tegen	schade	
aan	je	huis	veroorzaakt	door	brand,	bliksem	of	storm.	Alles	wat	vast	zit	aan	het	huis	en	
wat	je	niet	kunt	weghalen	zonder	het	te	beschadigen,	valt	onder	deze	verzekering.	

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fotocamera	gestolen,	bagage	beschadigd,	een	ongeluk:	het	kan	je	allemaal	overkomen	
als	je	op	reis	bent.	Met	deze	verzekering	voorkom	je	dat	je	deze	kosten	zelf	moet	
betalen.	Je	kan	een	kortlopende	verzekering	afsluiten	(voor	één	reis)	of	een	doorlopende	
verzekering.	Zo’n	doorlopende	verzekering	is	fijn	als	je	vaak	op	reis	gaat,	dan	hoef	je	niet	
voor	elke	reis	een	nieuwe	verzekering	af	te	sluiten.

Vragen over de tekst

1	 Opstalverzekering
2	 Inboedelverzekering
3	 Rechtsbijstandverzekering
4	 Reisverzekering
5	 Aansprakelijkheidsverzekering

5B Sparen of uitgeven?

Rechtsbijstandverzekering

Autoverzekering

Opstalverzekering

Reisverzekering

15 Woorden 

verstandigslim

tegoedengeld	dat	op	je	rekening	
staat

achter de hand hebbenbeschikbaar	hebben

in ruil daarvoorals	compensatie

Betekenis In de tekst



© Boom uitgevers Amsterdam, 2017     In zicht      7

bepalenvaststellen

behalvenaast

geld vastzettengeld	langere	tijd	op	je	
rekening	laten	staan

stimuleertheeft	een	positief	effect

spaarrente extra	geld	dat	je	krijgt	op	je	
spaarrekening

onvoorziene uitgavenniet	verwachte	uitgaven

buffer reserve,	extra	geld

immerswant

geld opzij zettengeld	sparen

voldoendegenoeg

zijn gek opzijn	dol	op,	houden	van

17 Grammatica 

opgeschreven

opgenomen
instapte

uitgegaan 
uitgeslapen

uit checken 
uitgaat

uitdeed
ingeschreven

aangenomen
uitgeleend

teruggegeven
maakten over

1	 Linda	kan	de	pincode	van	haar	bankpas	niet	onthouden,	dus	zij	heeft	de	
code	in	haar	agenda	__________________________________	.

2	 Mijn	vader	heeft	wat	problemen	met	zijn	hart.	Daarom	is	hij	voor	onder-
zoek	in	het	ziekenhuis	__________________________________.

3	 Susan	kocht	een	kopje	koffie	bij	de	kiosk	voordat	ze	de	trein	_________________	.
4	 Zaterdagavond	zijn	we	tot	diep	in	de	nacht	__________________________________		

en	zondagmorgen	hebben	we	tot	11	uur	__________________________________.
5	 Vergeet	niet	__________________________________	te	__________________________________	voordat	u	

het	station	__________________________________	.
6	 Johan	ging	op	bezoek	bij	zijn	oma	in	het	bejaardentehuis.	In	de	woon-

kamer	van	oma	was	het	zo	warm	dat	Johan	direct	zijn	dikke	trui		
__________________________________	.

7	 Hebben	jullie	je	al	voor	de	volgende	cursus	__________________________________	?
8	 Bij	dit	bouwbedrijf	krijgen	ze	steeds	meer	werk.	Daarom	heeft	de	mana-

ger	een	paar	nieuwe	medewerkers	__________________________________.
9	 Vorige	maand	heb	ik	een	boormachine	aan	mijn	buren	__________________________	,	

maar	ze	hebben	hem	nog	steeds	niet	__________________________________.	
10	 Vroeger	__________________________	wij	onze	huur	elke	maand	zelf	______________________	,	

maar	tegenwoordig	gebeurt	dat	via	een	automatische	overschrijving.	
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18 Grammatica 

1	 Pedro	heeft	zich	uitgeschreven / opgeschreven / ingeschreven	voor	het	
Staatsexamen	Nederlands.	Hij	gaat	over	vier	weken	examen	doen.	

2	 Als	dit	uw	eindbestemming	is,	vergeet	dan	niet	in te checken / aan te chec-
ken / uit te checken.

3	 Het	is	heel	koud	buiten,	dus	trek	een	warme	jas	aan / op / uit.
4	 Ik	ben	met	de	trein	van	Utrecht	naar	Schiphol	gereisd.	Dat	was	geen	

directe	trein.	Ik	moest	op	station	Duivendrecht	instappen / overstappen / 
uitstappen.

5	 Het	gaat	heel	goed	met	ons	bedrijf.	Afgelopen	maand	heeft	de	directie	
tien	nieuwe	medewerkers	opgenomen / afgenomen / aangenomen.

6	 Deze	straat	is	altijd	heel	druk,	dus	let	goed	op / aan / naar	voordat	je	gaat	
opsteken / oversteken / aansteken.

7	 Ik	ga	even	naar	de	geldautomaat	om	wat	geld	aan te nemen / mee te  
nemen / op te nemen.

8	 Hé,	John,	waar	blijft	mijn	geld?	Ik	heb	je	vorige	maand	100	euro	geleend,	
maar	je	hebt	me	nog	steeds	niet	doorbetaald / terugbetaald /  
aanbetaald.

9	 U	moet	deze	tabletten	twee	keer	per	dag	innemen / opnemen / aannemen.
10	 Ik	kom	om	10.30	uur	op	station	Utrecht	CS	aan.	Kun	je	me	even	van	het	

station	inhalen / weghalen / ophalen?	

19 Lezen 

A 1	 Sinds	januari	2002.
2	 piek
3 zeven	(1	cent,	5	cent,	10	cent,	25	cent,	1	gulden,	2	gulden	50,		5	gulden)
4	 5	gulden,	10	gulden,	25	gulden,	50	gulden	en	100	gulden
5	 Door	uitdrukkingen	met	woorden	van	munten	erin	(zie	oefening	B).
6	 Om	een	einde	te	maken	aan	de	schommelende	wisselkoersen	en	om	het	

Europese	betalingsverkeer	eenvoudiger	te	maken.

De	gulden	middenweg	 Een compromis, een manier 
 die iedereen kan accepteren.
Het	kwartje	is	gevallen	 Het heeft even geduurd, maar 
 nu begrijp ik het eindelijk.
Het	was	een	dubbeltje	op	zijn	kant	 Het was een groot risico, het ging 
 bijna fout.
Dat	is	geen	stuiver	meer	waard	 Dat is echt niks meer waard.
Ik	vertrouw	hem	voor	geen	cent	 Ik vertrouw hem helemaal niet.

B
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20 Luisteren en spreken 

Na	twee	weken	laten	de	zolen	los.probleem

Reparatieoplossing

Marja	is	niet	tevreden.	Daarom	mag	ze	een	nieuw	paar	
schoenen	uitzoeken.

tevreden?

Gesprek 2 Klacht over nieuwe schoenen

24  

Vaste combinaties: zelfstandig naamwoord en werkwoord

A  1	 Zou	u	hier	even	uw	handtekening	willen	__________________________________	?
2	 Daar	is	een	geldautomaat.	Hoeveel	geld	zullen	we	_____________________________	?
3	 Ik	heb	de	concertkaartjes	gekocht.	Ze	waren	15	euro	per	stuk.	Kun	jij	dat	

geld	naar	mijn	rekening	__________________________________	?
4	 Zij	hebben	veel	geld	__________________________________	voor	hun	nieuwe	huis.
5	 Als	je	profvoetballer	bent,	kun	je	veel	geld	__________________________________	.
6	 Evelien	moet	echt	wat	minder	geld	__________________________________	aan	kleding.
7	 Zij	__________________________________	reclame	voor	een	haarverzorgingsproduct.	
8	 In	een	casino	kun	je	geld	winnen,	maar	je	__________________________________	ook	het	

risico	om	geld	te	verliezen.	
9	 Henk	moet	de	factuur	van	september	nog	__________________________________	.

10	 (bij	een	bank)	Goedemiddag,	ik	wil	graag	een	spaarrekening	_________________	.

reclame	 –	maken	 geld	 –	opnemen
een	factuur	 –	betalen	 geld	 –	overmaken
een	handtekening	 –	zetten	 geld	 –	sparen
risico	 –	lopen	 geld	 –	verdienen
een	bankrekening	 –	openen	 geld	 –	uitgeven

zetten
opnemen

overmaken

Klaas	heeft	de	verkeerde	iPhone	ontvangen.probleem

Klaas	kan	naar	de	winkel	komen	om	de	telefoon	te	ruilen.oplossing

Klaas	is	niet	tevreden.	Daarom	stelt	de	winkel	voor	dat	een	
koerier	de	juiste	telefoon	naar	zijn	huis	brengt.

tevreden?

Gesprek 1 Klacht over geleverde iPhone

gespaard 
verdienen

uitgeven 
maken 

loopt 

betalen
openen

B
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Vaste combinaties: werkwoord en voorzetsel

1	 Marlies	begint	in	september	__________________________________	een	cursus	Frans.
2	 Joost	is	gestopt	__________________________________	roken.
3	 Het	kabinet	wil	volgend	jaar	weer	extra	bezuinigen	_____________________________	

ouderenzorg.
4	 Politieagent:	‘Meneer,	u	moet	zich	houden	__________________________________	de	

snelheidslimiet.’	
5	 Oh,	ik	heb	me	vergist	__________________________________	de	datum.	Ik	dacht	dat	ik	

vandaag	een	afspraak	met	de	tandarts	had.
6	 Jeroen	wil	zich	inschrijven	__________________________________	een	cursus	fotografie.
7	 Ik	zou	graag	wat	minder	geld	willen	uitgeven	__________________________________	de	

boodschappen.
8	 Erik	spaart	__________________________________	een	nieuwe	auto.
9	 U	kunt	het	geld	__________________________________	deze	rekening	overmaken.

10	 In	dat	tijdschrift	maken	ze	reclame	__________________________________	vakantiehuis-
jes	in	Frankrijk.

stoppen	 –	met	 geld	uitgeven	 –	aan
reclame	maken	 –	voor	 zich	inschrijven	 –	voor
geld	overmaken	 –	naar	 beginnen	 –	met
bezuinigen	 –	op	 zich	houden	 –	aan
zich	vergissen	 –	in	 sparen	 –	voor
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A met 
met 

op 

aan 

in 

voor 
aan 

voor 
naar 

voor 

B


