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GELD

Test Hakselaars

Snoeiafval door
de versnipperaar
Een joekel van een tuin of
niet, een hakselaar is altijd
handig als je er enkele bomen
hebt staan. Gooi je snoeiafval
erin en de hakselaar maakt er
gehakt van, of beter gezegd
snippers.
BesteProduct.nl testte de
hakselaar en selecteerde er
drie tot 500 euro. Je hebt
machines die werken met

messen en systemen met een
wals. Eerstgenoemden werken snel en verwerken takken
tot kleine, fijne snippers.
Walshakselaars pletten je
tuinafval en hebben een
grover resultaat. Het walsen
zorgt wel weer voor een snellere vertering en is daarom
meer geschikt als je compostmateriaal wilt maken.

Dit stappenplan geeft een steuntje

Het roer
omgooien?
Zo pak je
dat aan
Voor jezelf beginnen, in het buitenland een nieuw
leven opbouwen of een carrièreswitch maken.
Hoe doe je dat?

Kost wat, maar dan heb je ook wat
KAJ VAN ARKEL
Bosch AXT 25 TC
Prijs: €356
Deze walshakselaar is
het duurste exemplaar uit de test,
maar ook het beste.
Weegt 30 kilo en
staat daarmee steviger
op de grond dan de concurrenten. Slikt takken van 45
millimeter doorsnee en hakselt
ze tot mooie grove snippers.

Hij maakt niet meer geluid dan een drumstel
en de takken springen
niet wild in de machine
heen en weer. De opvangbak van 54 liter is
stevig. Minpuntje: deze
Bosch is ﬂink aan de
prijs.
Conclusie: In kwalitatief opzicht top, maar je betaalt wel
veel voor dat beetje extra kwaliteit.

Doet de naam ‘Wolf’ eer aan
Wolf-Garten SDE 2800
EVO
Prijs: €209
Deze roodgele Wolf
schrokt takken snel
naar binnen. Zo kun je
vlot doorwerken, al
springen de takken
soms wild heen en
weer in de machine. Let ook
op je oren; we meten een
maximum van 102 decibel.
Daarmee is gehoorbescher-

ming een must. Met takken
van 45 millimeter heeft hij
moeite, maar exemplaren
van 4 centimeter dik
gaan met gemak. De
2800 watt aan mechanische spierballen
en de bouwkwaliteit
verantwoorden het
prijskaartje van ruim
200 euro.
Conclusie: Presteert uitstekend, maar maakt ook ﬂink
wat herrie.

Vedergewicht voor kleine tuin
Einhell GH-KS 2440
Prijs: €100
De Einhell imponeert niet
zozeer met bouwkwaliteit
en kracht, maar met z’n
prijskaartje. Met 15 kilo
is hij bovendien licht,
maar ook minder stabiel. Als je wrikt aan
een tak, til je zo de hele
hakselaar van de grond.
Takken van 35 millimeter of
kleiner hakselt deze jongen

prima weg, maar met de
beloofde 40 millimeter
heeft-ie vaak moeite. Het
hakselresultaat: ﬁjne en
kleine snippers. De
Einhell heeft een opvangzak in plaats van
een -bak. Werkt even
goed, al oogt een stevige bak wat duurzamer.
Conclusie: Geen partij
voor de Bosch en de WolfGarten, maar daar is de prijs
ook naar.

isschien droom je er
weleens over: je leven
zoals dat er nu uitziet
een heel andere draai
geven. Financieel planner Iris Brik deed het en schreef hierover het boek In 7 stappen naar een rijk
leven. Ze geeft je een steuntje in de
rug met haar slimme stappenplan.

M

Buﬀer
Met een jaarsalaris
achter de hand heb
je twaalf maanden
de tijd om in alle rust
aan je droom te werken.

ons laten leiden door een gevoel in
plaats van een doel. „Mensen verzinnen allerlei bezwaren en uitvluchten
om toch maar niet van baan te wisselen of een bedrijf te beginnen”, zegt
Brik. „Ik vraag dan: wat gebeurt er
echt als die ene angst bewaarheid
wordt? Dan blijken de gevolgen reuze
mee te vallen. Je kunt vrijwel altijd
terug naar je oude baan of leven.’’

Stap 4

Stap 1

Wees bedacht op de valkuilen

Kijk naar jezelf
Ga je graag de hort op of geef je snel
te veel geld uit? Dan zul je moeten
minderen, het waarmaken van je
dromen vereist opoffering. „Je moet
nee durven zeggen en een beetje
streng zijn voor jezelf”, zegt Brik, die
voor haar ommekeer ook niet vies
was van een feestje. „Het is lastig om
jezelf staande te houden zonder te
bezwijken onder de groepsdruk,
maar als je niet streng bent, verloochen je jezelf en komt er van je goedbedoelde plan weinig terecht.’’

Ben ik wel wie ik wil zijn? Dit vroeg
Iris Brik zich een aantal jaren geleden
af. Nee, luidde het antwoord na de
nodige introspectie. „Net als vele
anderen deed ik me naar de buitenwereld groter voor dan ik was. Ik
wilde het perfecte plaatje uitstralen
en gezien worden. Mijn ego ging met
me aan de haal ten koste van mijn
geluk. Die erkenning bracht me op
het juiste pad.’’

Stap 2

Stap 5

Stel vast wat je wilt

Maak een financieel plan
Wie hard werkt, heeft nauwelijks tijd
voor vragen over de zin van het bestaan. Een pauze biedt de kans om
over jezelf na te denken. „Ik ben een
maand in een hutje bovenop een
berg gaan zitten, maar zo rigoureus
hoeft het natuurlijk niet”, vertelt
Brik. „Een dag op de heide of in het
bos zorgt ook voor minder stress,
meer rust en nieuwe inzichten.’’

Stap 3
Laat je angsten los
Stel dat het niet lukt? Wat als mijn
partner plotseling werkloos raakt? Te
vaak sneuvelen dromen omdat we

‘Het waarmaken van
je dromen
vereist
opoﬀering’
—IRIS BRIK

Om je dromen te kunnen verwezenlijken, moeten je financiën op orde
zijn. Het is belangrijk om te weten
wat het bereiken van je doel en het
veranderen van je levensstijl kost.
Misschien wil je studeren? Wat ben
je dan kwijt aan tijd en investeringen? Wat kost het als je dichterbij
je studie wilt wonen?
Daarnaast moet je weten hoe je
financiële situatie er nu en in de toekomst uitziet. Dat begint met het
doornemen van het huishoudboekje.
Wat komt er binnen en wat gaat
eruit? Waar kun je besparen? En
welke verplichtingen heb je? „Het
laatste dat je wilt, is gedwongen je
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in de rug

Waarvan akte
Waargebeurde verhalen uit de notarispraktijk,
opgetekend door Johan Nebbeling.

De ring van
oma? Die krijgt
ze nooit!
e is onbetrouwbaar”, zegt de zus. ,,Ze
heeft nooit gedeugd”, zegt de moeder. Door het verdriet van de twee
vrouwen tegenover mij om hun
overleden vader en man schemert
de wrok over de zus en andere dochter. Er is ooit
iets gebeurd waardoor alle contact verloren is
gegaan. Ze is ook niet aan het sterfbed van haar
vader verschenen en evenmin op zijn uitvaart.

‘Z

In hun testament hebben de ouders haar

onterfd. Niets zal ze krijgen! Maar zo werkt het
niet, leg ik uit als de twee bij mij komen om een
Verklaring van Erfrecht. Als kind heeft ze recht
op een legitieme portie: een geldbedrag ter
hoogte van ongeveer de helft van haar wettelijk
erfdeel. De zus moet haar legitieme portie wel
opeisen, binnen vijf jaar na het overlijden van
haar vader. Zo niet, dan vervalt haar recht.
Maar hoe komt de zus te weten dat haar vader

is overleden? Ik mag haar niets vertellen. Dat is
aan de erfgenamen. Vaak nemen
die de gok en informeren ze het
zwarte schaap niet. Ik adviseer
ze altijd het toch maar wel te
doen. Zekerheid is beter dan
vijf jaar leven in afwachting of je onverwacht alsnog een deel van de erfenis moet uitbetalen.
Moeder en dochter be-

ILLUSTRATIE MONIQUE WIJBRANDS

huis verlaten omdat je de hypotheek
niet meer kunt ophoesten”, zegt Brik.
Daarom is het belangrijk dat er een
financiële buffer is. Als vuistregel
hanteert Brik een jaarsalaris. „Wie
bijvoorbeeld voor zichzelf begint,
raakt zijn inkomsten kwijt”, legt de
financieel expert uit. „Met een jaarsalaris achter de hand heb je twaalf
maanden om in alle rust aan je
droom te werken, zonder je zorgen
te hoeven maken over je vaste lasten
of andere verplichtingen.’’
Verder is het verstandig om een
blik op de toekomst te werpen. Wat
betekent het opstarten van een bedrijf bijvoorbeeld voor je pensioen?
Een langlevenscenario kan hierbij
helpen. Dat geeft zicht op tekorten of
overschotten op latere leeftijd. „Mensen hebben soms geen idee wat ze al
aan vermogen hebben opgebouwd.
Daarbij vergeten ze dat ze straks
meer geld overhouden doordat die
dure kinderen het huis uit zijn of

‘Begin niet zomaar aan je
plan, maar betrek je
partner, je gezin en je
omgeving erbij’
—IRIS BRIK

omdat hun woning flink in waarde is
gestegen. Dat geeft de ruimte om je
dromen na te jagen”, aldus Brik.
Als je alles naast elkaar legt, kun je
inschatten of je plan financieel haalbaar is, of dat je wellicht eerst je uitgavenpatroon moet aanpassen.

Stap 6
Organiseer support
Als de financiën op orde zijn, moet je
steun voor je aanpak vinden. „Begin
niet zomaar aan je plan, maar betrek

je partner, je gezin en je omgeving
erbij’’, zegt Brik. „Anders werkt het
alleen maar tegen je.’’
Het kan zijn dat je geen support
vindt, bijvoorbeeld onder vrienden.
„Dat is lastig en doet pijn”, zegt Brik.
„Maar soms moet je voor jezelf
kiezen. Dat betekent dan afscheid
nemen van anderen.’’

Stap 7
Maak tijd voor je plan
Laat gebrek aan tijd geen excuus zijn
om je plan niet uit te voeren. Je hebt
tijd genoeg, zolang je deze maar met
zorg en aandacht besteedt. „Laat je
ook niet afleiden”, zegt Brik, die zich
tijdens het schrijven van haar boek
ook wel eens verloor in een ellenlange surfsessie. „Het is eng, je moet
de strijd aan met je angsten en het
vergt een lange adem. Steek je kop
niet in het zand en zet door.’’

sluiten: vooruit, informeer haar maar. Dat
doe ik in een brief.
Een dag later hangt de
zus aan de telefoon.
Ze hoeft die legitieme
portie van 20.000
euro niet, onder één
voorwaarde: ze wil de
ring hebben die haar
oma haar ooit heeft
beloofd en die in
bezit is van haar moeder.
Het lijkt mij een
schappelijk aanbod,
maar moeder en
dochter reageren als
door een wesp gestoken. Zij die ring?
Nooit! En trouwens:
ze hebben die ring
niet eens meer. Liever betalen ze die 20.000 euro
dan dat ze haar die ring geven. Die ze – hadden
ze dat nou al gezegd? – niet eens meer hebben.

Liever
betalen
ze haar erfdeel
van 20.000
euro dan dat
ze die ring
geven

Binnen de kortste keren is het volop oorlog in
de familie. Met mij als bemiddelaar, want met
elkaar praten doen ze niet. De zus houdt vast
aan haar eis, moeder en dochter weigeren categorisch.
Het is de verbannen zus die zich uiteindelijk
het verstandigst betoont: ze ziet én af van haar
legitieme portie én van de ring. En of ik haar
moeder en zus willen vertellen dat ze die ring
ergens kunnen steken waar de zon nooit schijnt.
Dat doe ik, maar in andere bewoordingen.

Vanwege beroepsgeheim zijn
geen namen vermeld.
Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl

