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Wat moet je regelen &  
       wat mag je regelen?



Wat moet je regelen?

DigiD

DigiD is jouw persoonlijke  

profiel die je nodig hebt bij  

bijvoorbeeld het aanvragen  

van toeslagen of belasting  

terugvragen.Dit doe je via  

www.digid.nl/aanvragen 

Op jezelf wOnen?
Woningbouwvereniging
Een woningbouwvereniging kan je  
helpen aan een woning. Hier-
voor geldt wel een wachtlijst, 
dus schrijf je op tijd in. Dit kun je 
doen door te googelen naar een 
woningbouw vereniging in de stad 
waar je wilt gaan wonen. Mis-
schien kun je wel  een huurtoeslag 
krijgen! Dit kan je berekenen via 
www.belastingdienst.nl/ 
rekenhulpen/toeslagen

Verzekeringen
Op jezelf wonen en werken  
(en niet studeren)? Dan kan  
het handig zijn om een 
aansprakelijkheids verzekering en 
inboedelverzekering af te sluiten.

Inboedelverzekering 
Deze verzekering is voor de  
schade aan spullen in je huis, 
bijvoorbeeld bij diefstal of brand. 
Zo’n verzekering kun je afsluiten via  
www.independer.nl/ 
inboedelverzekering/intro.aspx  

Aansprakelijkheidsverzekering
Met deze verzekering dek je jouw  
aansprakelijkheid bij schade aan  
personen en spullen van anderen.  
Ook deze verzekering kun je 
afsluiten via  
www.independer.nl/ 
aansprakelijkheidsverzekering

SchoOl of stuDeren?
Middelbare school?
Tegemoetkoming scholieren
Wanneer je 18 bent en naar VO gaat, heb  
je recht op tegemoetkoming scholieren.  
Deze kun je aanvragen via www.mijn.duo.nl 

Studeren? 
Afhankelijk van het niveau heb je recht op  
de volgende fasciliteiten:

Basisbeurs en aanvullend
De basisbeurs kan een gift zijn. Afhankelijk  
van jou en jouw ouders inkomen kun je ook 
nog een aanvullende beurs krijgen. 

Lening
Kom je toch geld te kort, dan kun je ook geld 
lenen. Dit moet je natuurlijk wel weer terug
betalen. Let op, over een lening betaal je rente! 

Studentenreisproduct
Met het studentenreisproduct kun je gratis of 
met korting reizen met het openbaar vervoer. 

Collegegeldkrediet
Dit is ook een lening, die je kunt aanvragen 
om je collegegeld te kunnen betalen. 
Deze faciliteiten kun je aanvragen via  
www.mijn.duo.nl
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BelaStingaangifte
Je betaalt belasting wanneer je in  loondienst bent (of bent geweest).  Het is dan belangrijk om aangifte  te doen, omdat het kan zijn dat je  geld terug krijgt.

Deze belastingaangifte kun je doen via mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb

Zorgverzekering

Vanaf je 18e moet je ook zelf je zorgverzekering afsluiten.  

Via www.independer.nl/zorgverzekering kun je kijken  

welke zorgverzekering het best bij jou past!

Misschien krijg je wel een toeslag? Dit kun je berekenen  

via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Wat mag je regelen?
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tips!

verantwoOrDelijkheid

Vanaf je 18e ben je zelf aansprakelijk voor 

alle afspraken en contracten. Denk dus 

goed na voor je iets afspreekt of afsluit!

BuDgetplan?
In een budgetplan hou je  al je inkomsten en uitgaven bij, zodat je precies weet  hoeveel er in en uit gaat. Via  www.afasprofessionals.com kun je dit gemakkelijk  bijhouden. 

Meer infOrMatie?
ga naar jiphaaglanden.nl/themas/18-checklist 

of kwikstart.nl/achttien

adMiniStratie?!

Hou alles bij en bewaar  

belangrijke dingen in een 

map. Bijvoorbeeld met  

behulp van tabbladen zodat 

je zorg, geld en andere zaken 

gescheiden kunt houden.  

Op deze manier raak je nooit 

iets kwijt en hou je overzicht.


