
Er zijn verschillende betaalvormen,  
elk met voor- en nadelen:

→ Contant betalen
→ Pinnen
→ Internetbankieren
→ Betalen met iDEAL.
→ Creditcard
→ Acceptgiro
→ Automatische incasso of  
    periodieke betaling.

Automatische incasso

Bij een machtiging of automatische incasso 
geef je een bedrijf of organisatie toe-
stemming om geld van jouw rekening af te 
schrijven. Eénmalig of op regelmatig tijdstip 
(bijvoorbeeld elke maand). Het is handig voor 
bedrijven omdat ze dan zeker weten dat ze 
hun geld op tijd krijgen. En jij hoeft er niet 
meer aan te denken.

Opdracht 1 

1. Wat zijn volgens jou de voordelen van automatische 
incasso? En wat denk je dat de nadelen zijn?

2. Welk advies geef jij Wesley? Waarom?
3. Wat gebeurt er als je een rekening niet op  

tijd betaalt?
4. Is dit jou, of iemand die je kent, wel eens gebeurd?
5. Krijg jij rekeningen binnen op jouw naam?  

Zo ja, wie betaalt deze?
6. Welke manier van betalen zou beter bij jou passen: 

automatische incasso of overmaken? Waarom?  
En geldt dit voor alle rekeningen die je binnen krijgt?

Opdracht 2 

1. Misschien heb jij zelf al terugkomende kosten,  
of ga je straks op kamers wonen. Op welke 
manieren kun je dan je vaste lasten betalen,  
zoals bijvoorbeeld de huur van je kamer of een 
abonnement? Wanneer krijgt hij weer geld?  
Hoeveel tijd moet hij zien te overbruggen?

2. Welke manier zou jij zelf kiezen? Waarom?
3. Geef vier voorbeelden van dingen die je  

met internetbankieren kunt doen.
4. Waar moet je op letten als je betaalt  

via internetbankieren?

Opdracht: Online (geld)zaken doen niveau
Opdrachtenblad €€

Melanie

Moet je altijd even controleren op je 
bankoverzicht!

Ja maar hoe weet je dan of ze niet 
teveel afboeken?

Wesley

 

 

 

Moet maandelijkse contributie betalen 
voor voetbal. Automatische incasso of 
overmaken. Wat zouden jullie doen?

Wesley

Melanie

Automatische incasso, hoef je er niet meer aan 
te denken.

Jasmina

Ha ha, da’s in jouw geval wel handig

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden

→ Op www.nibud.nl/scholieren/uitgaven/
betaalmethodes kun je meer lezen over  
deze betaalmethoden.

Vrienden



Internetbankieren

Met internetbankieren kun je je saldo 
controleren, sparen, geld overmaken en 
rekeningen betalen. Heel handig dus. Een 
groot voordeel van internetbankieren is dat 
het altijd en overal kan. Als je over internet 
beschikt tenminste. Je hebt goed overzicht 
over je bankzaken en je kunt 
betaalopdrachten van te voren klaarzetten. 
Maar er zijn ook risico’s. Het is belangrijk dat 
er geen virussen op je computer zitten en dat 
de betaling via een beveiligde verbinding gaat. 
Anders kunnen internetcriminelen geld van 
jouw rekening laten verdwijnen! Steeds meer 
banken hebben ook een mobiel bankieren app 
waarmee je op je telefoon geldzaken kunt 
regelen. Heel handig, maar zorg wel dat je een 
goed wachtwoord hebt!

Kopen en betalen via internet

Webwinkels van grote bedrijven zijn meestal 
te vertrouwen. Maar soms wil je iets bestellen 
bij een webshop die je nog niet kent. Hoe weet 
je dan of deze webwinkel veilig is? In 
Nederland hebben veel webwinkels het 
Thuiswinkel Waarborg. Webwinkels met dit 
logo zijn betrouwbaar.

Opdracht 3 

Steeds meer mensen winkelen op internet.

1. Wat zijn de voordelen van winkelen op internet?
2. En wat de nadelen?
3. Hoe weet je of een webwinkel te vertrouwen is? 

Waar zie je dat aan?
4. Bestel jij zelf ook wel eens via internet?
5. Heb jij wel eens iets besteld en betaald wat je  

nooit hebt ontvangen?

Opdracht: Online (geld)zaken doen niveau
Opdrachtenblad €€



Melanie
Ik vind internetbankieren via mijn 
telefoon heel handig, dat kan overal en ik 
kan ook mijn saldo checken.

Geldtip

Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen 
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op  
wie jij het meeste lijkt.

Jayden
Ik houd al mijn uitgaven en inkomsten 
heel goed bij. Zodat ik geen vervelende 
verrassingen krijg.

Wesley
Ik ben nogal vergeetachtig, dus 
belangrijke rekeningen laat ik voortaan 
automatisch afschrijven.

Jasmina
Ik betaal rekeningen liever met  
een acceptgirokaart, dan houd ik  
beter overzicht.

Melanie
Betalen met een acceptgiro is natuurlijk prima, 
maar er gaat vaak wel een paar dagen overheen 
voordat de betaling is verwerkt. Wist je dat je de 
acceptgiro ook via internetbankieren kunt 
betalen?

Jayden
Heel goed. Houd goed in de gaten welke 
automatische incasso’s er lopen.

Wesley
Automatische incasso’s zijn inderdaad heel 
handig, dan vergeet je nooit meer een rekening  
te betalen. Controleer wel regelmatig of het 
juiste bedrag is afgeschreven. 

Jasmina
Prima! Zorg je wel dat je steeds netjes uitlogt? En 
dat je op een betrouwbaar netwerk zit?

Opdracht: Online (geld)zaken doen niveau
Opdrachtenblad €€

Op wie lijk jij het meest? 

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je 
het meeste lijkt.


