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MINpunten 
 
Informatiebron 1 
 
MINpunten sparen bij de MIN-Markt 
Hoe spaart u MINpunten? 
Bij de MIN-Markt kunt u ongemerkt een leuk bedrag bij elkaar sparen. Met een 
gegarandeerde winst van maar liefst ……………%!  
 
Hoe? Gewoon, door bij elke hele euro die u bij ons besteedt, een ‘MINpunt’ van 
3 cent te kopen.  
 
− U koopt 1 MINpunt (voor 3 cent) bij elke euro aan boodschappen. 
− Met 200 MINpunten is uw spaarboekje vol. 
− U levert uw volle spaarboekje in en ontvangt € 8. 
 
Zo plakt - en pakt - u snel en makkelijk ……….% pure winst! 
 
 

Lekker warm uit je dak! 
 
Informatiebron 2 
 
Wat houdt het NEON financieringsplan in? 
 
NEON wil dat iedereen energie gaat besparen. Daarom helpt NEON u met de 
financiering van energiebesparende producten.  
Het werkt als volgt. U koopt bij NEON producten waarmee u energie kunt 
besparen. U betaalt niet direct maar in termijnen via uw energierekening. Het 
door u af te lossen bedrag wordt maandelijks verrekend via uw energierekening 
Omdat u direct energie gaat besparen, kunt u al gauw een deel van de 
investering betalen met het geld dat u bespaart. 
 
Rekenvoorbeeld Dakisolatie 
Aanschaf dakisolatie   € 2.000,00 
Looptijd in maanden   36 
Effectieve rente op jaarbasis 11,02% 
Totaalbedrag      € 2.340,36 
Te betalen maandbedrag  €      65,01 * 
Energiebesparing per maand €      27,41 
 
* de financiering wordt u aangeboden via financieringspartner De Hoge Bergen. Toetsing en 
registratie bij BKR Tiel. 
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Boze boeren! 
 
Informatiebron 3 
 
Bedrijfskolom van melk 
 

boer 
 

producent (zuivelcoöperatie, melkfabriek) 
 

detailhandel (supermarkt; buurtwinkel e.d.) 
           
       consument 
 
 
Informatiebron 4 
 
Ontwikkeling melkprijs (indexcijfers) 2000-2009 
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bron: www.cbs.nl 
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Gulle gevers of fiscale slimmeriken? 
 
Informatiebron 5 
 
Van de site van de Belastingdienst 
 
Voor het aftrekken van gewone giften geldt het volgende: 

- Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Wat u 
meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. 

- Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum 
van € 60. 

- U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum: 
10% van uw drempelinkomen 

 
Drempelinkomen 
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 
en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.  
 
Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften 
Uw gift is een periodieke gift, als: 

- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris  
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar een 

instelling of een vereniging  
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn  
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt  
- de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar 
bedrag. 
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Jeroen wil hulp van de EU 
 
Informatiebron 6 
 

 uitvoerwaarde uitvoerhoeveelheid 

jaren x 1.000 euro in kilo's 

2007 2.351.479 676.346.714 
2008 2.687.489 679.866.756 

 
bron: CBS 
 
 

Karin en Rainier krijgen een kind 
 
Informatiebron 7 
 
Kinderbijslag vanaf januari 2009 
Kinderbijslag voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 
 

bedrag in euro per kwartaal 
 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar 
per kind € 194,99 € 236,77 € 278,55 

 

einde  GT-0233-a-11-2b* GT-0233-a-11-2-b* 


