Geld
Geld gebruik je om mee te betalen
Als je in de winkel iets wilt
kopen, heb je geld nodig. Geld is
een ruilmiddel, dat betekent dat
je geld kunt ruilen tegen spullen
in winkels.
Alle spullen die je kunt kopen
hebben een bepaalde waarde.
Een ijsje kan bijvoorbeeld €1,= (1
euro) kosten. Als je dat ijsje wilt
kopen, moet je dus 1 euro geven
aan de verkoper. Je ruilt dus
eigenlijk jouw euro voor een
ijsje.
Ruilhandel
Vroeger was er geen geld. Als mensen iets wilden hebben, moesten ze ruilen om het
te krijgen. Je kon bijvoorbeeld appels ruilen tegen graan of suikerbieten tegen een
kip. Dit werd ruilhandel genoemd. Handelen door te ruilen.
Het probleem van ruilhandel
was dat mensen nooit goed
wisten hoeveel iets waard
was. Daarom werd er
besloten om een vast
ruilmiddel te maken wat door
iedereen gebruikt kon
worden. Dit ruilmiddel was
goud. Het voordeel van goud
is dat het niet vergaat of
bederft en moeilijk kapot
kan. Van goud werden de
eerste munten gemaakt.

Briefgeld en muntgeld
Tegenwoordig zijn er zijn twee soorten geld:



Muntgeld
Briefgeld

Muntgeld wordt gemaakt van verschillende soorten metaal.
Papiergeld wordt gemaakt van katoen. Papiergeld is meer waard dan muntgeld.
Betalen met je pinpas
Veel mensen hebben behalve muntgeld en briefgeld ook een pinpas in hun
portemonnee. Een pinpas is een plastic kaartje wat je kunt gebruiken om te
betalen. Je moet dan een geheime code intypen. Deze code heet je pincode. Het is
belangrijk dat je deze code geheimhoudt, anders kunnen andere mensen betalen
met jouw pinpas en dus van jouw geld!
Als je betaalt met je pinpas
wordt het geld meteen van
je bankrekening
afgeschreven. Je hebt dan
dus geen briefgeld of
muntgeld nodig, maar voor
gelegenheden waar je alleen
contant kunt betalen, kun je
ook met je pinpas geld uit
een pinautomaat halen om
mee te betalen.
Betalen via internet
Je kunt tegenwoordig ook betalen via de computer. Je hebt daar wel internet voor
nodig. Geld betalen via internet heet internetbankieren. Je kunt dan geld van jouw
rekening op de rekening van iemand anders laten zetten.
Als je wilt internetbankieren, heb je een wachtwoord nodig. Net zoals je pincode
moet je ook dit wachtwoord geheimhouden!
De euro en de gulden
In Europa gebruiken 19 landen de euro. Ook in Nederland betalen we met euro's. Dat
is gemakkelijk, omdat je dan in het buitenland met hetzelfde geld kunt betalen en
niet hoeft te wisselen.
We gebruiken de euro sinds 1 januari 2002. Vóór 2002 betaalden we in Nederland

met guldens. Met de gulden kon je alleen in Nederland betalen.
De Euro kun je gebruiken in de volgende landen:




















België
Cyprus
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje

Geld sparen
Met geld kun je spullen kopen. Dat is
natuurlijk leuk om te doen, maar je
moet wel goed nadenken voordat je iets
koopt. Geld kun je maar één keer
uitgeven. Als je iets hebt gekocht, kun je
voor datzelfde geld niet nog een keer
iets kopen.
Soms is het slim om geld te bewaren. Als
je bijvoorbeeld iets wilt kopen wat heel
duur is, moet je soms wachten totdat je
genoeg geld hebt. Dit noemen we
sparen. Omdat je niets uitgeeft, krijg je
steeds meer geld, net zolang tot je genoeg hebt om iets duurs te kunnen kopen…

