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SAMENVATTING

Joëlla Opraus en Nathalie van Wingerden zijn bekend van hun blog How2spendit.nl, waar ze op een

heldere en aantrekkelijke manier financiën begrijpelijker maken voor de moderne, zelfbewuste

vrouw. In hun boek DE FINANCIELE DETOX brengen ze in makkelijk te volgen stappen je

geldsituatie in kaart, stel je doelen op en ga je werken aan een financieel gezond leven. DE

FINANCIELE DETOX verschijnt 3 januari 2017.

Breng je financiële situatie in kaart en reken af met geldstress

Of je nu geen idee hebt waar je geld naartoe vliegt elke maand, met een grote boog om je
administratiemap heen loopt of als je gewoon even wilt weten of je goed bezig bent op financieel
gebied, dan is dit het boek voor jou! Krijg antwoord op de volgende vragen:

* Weet jij precies wat er binnen komt en wat er uit gaat?
* Wat voor een geldtype ben jij eigenlijk?
* Waar zitten jouw financiële valkuilen en waar ben je juist heel goed in?
* Hoe is jouw relatie met geld?
* Hoe ga je een gesprek aan over geld?
* Wat moet je qua administratie nou wel en niet bewaren?
* Hoe motiveer je jezelf om te sparen?

Ook ga je een financiële detox doen, waarbij je door allerlei challenges orde op zaken stelt in jouw
portemonnee. Dag stress en hallo geordende administratie!

Titel: De financiële detox | Auteurs:Joëlla Opraus, Nathalie van Wingerden | Omvang: ca. 200 pag. |
Prijs: € 19,99 | s : 978 94 005 0809 5 | Verschijnt: 3 januari 2017 ook als e-book |
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CITATEN

"Met flair, energie en een knipoog maakt dit geweldige platform duidelijk hoe het ook kan. Een
verademing voor elke vrouw die de touwtjes van haar financiën in handen wil hebben. Elke
bank, verzekeraar en pensioenfonds zou een voorbeeld moeten nemen aan How2spendit.nl. "
— Mabel Nummerdor, Miss Marketing

"How2spendit.nl is voor mij een inspirerend platform waar financiën en lifestyle samenkomen.
De online Financiele Detox Challenge heeft mij erg gemotiveerd en geholpen om bewuster
met geld om te gaan. Ik bespaar nu geld en dat geeft een heel goed gevoel!"
— Listte Kaptein, weblog Kleine Rotterdammer
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Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.
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