Maandlasten zelf instellen
Het Figlo Platform hanteert een standaardinstelling voor de bezittingen, schulden, inkomsten en
uitgaven die tot de bruto en netto maandlast worden gerekend. Het kan zijn dat u zelf af wilt wijken
van die standaard. Dat kan zowel voor de huidige situatie als voor de geadviseerde situatie.

Huidige situatie
Op het Dashboard op het tabblad ‘Have’ of ‘Huidige situatie’ treft u de knop ‘Maandelijkse netto
woonlasten’:

Wanneer u daarop klikt opent zich een scherm met twee kolommen. In de rechterkolom ziet u de
gegevens die bij de woonlastenberekening worden betrokken, in de linkerkolom ziet u de ingevoerde
gegevens die niet tot de woonlasten worden gerekend. Door ingevoerde items in de linkerkolom te
selecteren en op de pijl naar rechts te klikken plaatst u het betreffende item in de rechterkolom. Het
wordt dan automatisch tot de woonlasten gerekend.
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U sluit het scherm door op ‘Bereken’ te klikken.

In een Analyse (analysemodus)
U opent het tabblad Analyse en selecteert rechts in uw scherm de grafiek ‘Netto woonlasten per
maand’, hieronder weergegeven in het vierkante rode kader. U ziet dan ook een tandwiel verschijnen
in de bovenbalk van de grafiek, hieronder weergegeven in het ronde rode kader. U klikt op het
tandwiel.

Vervolgens verschijnt het keuzescherm waarin u wederom aan kunt geven welke items tot de
maandlast behoren en welke niet. Zie voor een beschrijving de huidige situatie.
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In de Need-fase (Hawanedo modus)
U opent het tabblad Need en selecteert onder de levenslijn de grafiek ‘Netto woonlasten per
maand’, hieronder weergegeven in het vierkante rode kader. U ziet dan ook een tandwiel verschijnen
in de bovenbalk van de grafiek, hieronder weergegeven in het ronde rode kader. U klikt op het
tandwiel.

Vervolgens verschijnt het keuzescherm waarin u wederom aan kunt geven welke items tot de
maandlast behoren en welke niet. Zie voor een beschrijving de huidige situatie.
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