Lijd jij ook aan lifestyle-inflatie?
Vroeger toen je nog student was fietste je naar de supermarkt om wat aanbiedingen te
pakken en zo je boodschappen in te slaan, je ging lekker goedkoop en gezellig op vakantie in
een tentje en af en toe leende je een leuke outfit bij een vriend of vriendin. Vaak lukte het
dan ook nog om rond te komen van je studiefinanciering, sterker nog je kon nog wat geld
opzij zetten.
Maar toen ging je werken en kreeg je ineens veel meer mogelijkheden. Toch wel makkelijker
die eigen auto in plaats van reizen met het openbaar vervoer. En ach als je dan meer gaat
verdienen dan kan dat grotere huis met die mooie nieuw inbouwkeuken ook best wel!
Steeds duurdere uitjes, lekker met het vliegtuig naar een mooie verre vakantiebestemming
waarom ook niet?
Zo zijn er vele voorbeelden te bedenken die signaleren dat je aan “Lifestyle-inflatie” lijdt!
Dit betekent eenvoudigweg dat je meer gaat uitgeven naarmate je meer gaat verdienen.
“Logisch gevolg toch?” zullen velen van ons zeggen. Het kán bijna niet anders dan dat dit het
gevolg is van het verloop van je carrière. Het woord “life-style inflatie” begint dan ook
langzamerhand een normaal ingeburgerd Nederlands woord te worden.
Wat is het is het probleem zul je denken? Heerlijk toch die ruimte om extra uit te geven?
Ja dat is zeker zo en gelukkig genieten velen van ons van de luxe dat steeds meer zaken
financieel bereikbaar worden in hun leven.
Waar veel mensen echter niet aan denken is dat het leven steeds wat duurder wordt. Zo
worden bijvoorbeeld uitgaven voor vaste lasten steeds hoger. Dit loopt niet altijd in de pas
met de stijging van je inkomen. Het is aantrekkelijk om je uitgaven aan te passen aan je

inkomsten maar toch kan “life-style inflatie” ervoor zorgen dat je verhoudingsgewijs steeds
minder kunt sparen en zelfs te maken krijgt met tekorten. Zorg ervoor dat lifestyle-inflatie
niet de overhand neemt en maak een plan om je uitgaven in de hand te houden. Steeds
vaker zorgt dit fenomeen voor grote problemen. Het kan bovendien interessant zijn om eens
te bekijken of bepaalde uitgaven niet voordeliger kunnen.
Neem weer de controle over je financiën dat zorgt voor een life-time zorgeloos leven!
Kunnen wij jou of iemand in je omgeving hierbij helpen dan gaan we graag met je in gesprek.
Samen Sterk biedt complete financiële hulp en ondersteuning op financieel-administratief
gebied voor mensen die dat zelf moeilijk vinden, er tijdelijk niet voor in staat zijn of graag
willen weten op welk gebied besparingen mogelijk zijn.
Kijk ook eens op:

https://gewoonlogisch.nl/het-probleem-van-lifestyle-inflatie/
https://lekkerlevenmetminder.nl/2018/03/13/lifestyle-inflatie-veel-verdienen-en-toch-armzijn/

