
	  
Handleiding Neutralis Budgettool© 
 

Doel 

Met het invullen van de Neutralis Budgettool© wordt inzicht verkregen in de huidige uitgaven. Uw financieel adviseur kan op basis van deze gegevens een 

persoonlijk financieel plan uitwerken waarin u inzicht gegeven wordt in het verloop van uw netto besteedbare inkomen bij bijvoorbeeld pensionering, een 

vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid maar ook hoe uw wensen en doelstellingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast geeft de Neutralis 

Budgettool© u een handig overzicht van hoe u voor belangrijke uitgaven zou kunnen reserveren.  

 

Algemeen 

1.  Tabblad Budgetoverzicht, veld C1 :  voornaam, achternaam 

2. Tabblad Budgetoverzicht, veld B3 :  voornaam cliënt 

3. Tabblad Budgetoverzicht, veld B3 :  voornaam partner 

 

Kinderen 

4.a Zijn er kinderen aanwezig :  ja ga verder bij punt 4.b  

   nee ga verder bij punt 5 

4.b Tabblad Budgetoverzicht, veld S10 :  voornaam kind 1 

4.c Tabblad Budgetoverzicht, veld T10 :  voornaam kind 2 

4.d Tabblad Budgetoverzicht, veld U10 :  voornaam kind 3 

4.e Tabblad Uitgaven kinderen, veld F3 : leeftijd invullen tot wanneer de kosten in de financiële planning moeten worden meegenomen 

4.f Tabblad Uitgaven kinderen, veld O3 : geboortedatum kind 1 (bij een kinderwens hier de verwachte geboortedatum invullen) 

4.g Tabblad Uitgaven kinderen, veld O4 : geboortedatum kind 2 (bij een kinderwens hier de verwachte geboortedatum invullen) 

4.h Tabblad Uitgaven kinderen, veld O5 : geboortedatum kind 3 (bij een kinderwens hier de verwachte geboortedatum invullen) 

4.i Tabblad Uitgaven kinderen, veld J43 : vul hier de eindleeftijd in voor kinderopvang (standaard t/m 4) 

4.j Tabblad Uitgaven kinderen, veld H43 : vul hier de uitgaven in voor kinderopvang (per kind per jaar) 

4.k Tabblad Uitgaven kinderen, veld P43 : vul hier de eindleeftijd in voor naschoolse opvang (standaard t/m 12) 

4.l Tabblad Uitgaven kinderen, veld Q43 : vul hier de uitgaven in voor naschoolse opvang (per kind per jaar) 

4.m Tabblad Uitgaven kinderen, veld U43 : vul hier de eindleeftijd in voor de basisschool (standaard t/m 12) 

4.n Tabblad Uitgaven kinderen, veld V43 : vul hier de uitgaven in voor de basisschool (per kind per jaar) 

4.o Tabblad Uitgaven kinderen, veld AA43 : vul hier de eindleeftijd in voor de middelbare school (standaard t/m 17) 

4.p Tabblad Uitgaven kinderen, veld AB43 : vul hier de uitgaven in voor de middelbare school (per kind per jaar) 

4.o Tabblad Uitgaven kinderen, veld P43 : vul hier de eindleeftijd in voor de studie (standaard t/m 22) 

4.p Tabblad Uitgaven kinderen, veld Q43 : vul hier de uitgaven in voor de studie (per kind per jaar) 

4.p Tabblad Uitgaven kinderen, veld U3 : vul hier de algemene uitgaven in, zoals eten, drinken, kleding, hobby’s, etc. bij een kinderwens (Uitgaven voor  

   aanwezige kinderen dienen in het Budgetoverzicht te worden opgenomen) 

 

Budgetuitgaven 

5. Ga terug naar het tabblad Budgetoverzicht. Het overzicht is onderverdeeld in een aantal hoofdrubrieken. Het doel hiervan is om een overzicht te creëren van  

 structurele uitgaven op dit moment. Incidentele uitgaven dienen buiten beschouwing te blijven.  

 Vul de kolommen C tot en met N 

 

6. In kolom O wordt het totaal van alle uitgaven op jaarbasis weergegeven. Vervolgens dienen de uitgaven te worden verdeeld over de kolommen Q t/m W.  

 Kolom Q : Hierin dienen de persoonlijke uitgaven van partner 1 te worden ingevuld. 

 Kolom R : Hierin dienen de persoonlijke uitgaven van partner 2 te worden ingevuld. 

 Kolom S : Hierin dienen de persoonlijke uitgaven van kind 1 te worden ingevuld.  

 Kolom T : Hierin dienen de persoonlijke uitgaven van kind 2 te worden ingevuld.  

 Kolom U : Hierin dienen de persoonlijke uitgaven van kind 3 te worden ingevuld.  

 Persoonlijke uitgaven zijn uitgaven die komen te vervallen wanneer deze persoon geen deel meer zou uitmaken van het huishouden. 

  Kolom V : Hierin komen automatisch de bedragen die rechtstreeks onderdeel uitmaken van uw persoonlijke financiële plan. 

 Kolom W : Dit zijn de gemeenschappelijke uitgaven die niet onder de kolommen Q tot en met V vallen. 

 

7. Uw financieel adviseur kan thans aan de hand van de Neutralis Budgettool© een zeer nauwkeurige planning samenstellen op basis waarvan u het inzicht 

verkrijgt dat u in staat stelt de juiste keuzes te maken die u helpen het leven te leven dat u graag zou willen leven. 


