
 Checklist 18+ ontvangen?

Als je 18 jaar wordt ben je volwassen! Je bent dan ook verantwoordelijk voor jezelf 

en je financiën. Om te zorgen dat je niet in de financiële moeilijkheden raakt, 

hebben wij deze checklist voor je gemaakt met belangrijke zaken die je nu zelf moet 

regelen. Streep af wat je gedaan hebt! Je kunt de checklist ook vinden op 

www.halt.nl/actueel/publicaties. Kom je er niet uit? Vraag dan om hulp aan mensen 

om je heen of ga langs bij het jongerenwerk bij jou in de buurt!

 DIGID AANVRAGEN
DigiD is een persoonlijke code 
waarmee je inlogt op de website van 
de overheid. Je kunt een DigiD 
gebruiken voor de aanvraag van 
studiefinanciering, maar ook voor de 
zorgverzekering. Voor de DigiD heb 
je je Burgerservicenummer nodig. 
Dit nummer staat in je paspoort of 
op je identiteitskaart. Je vraagt een 
DigiD gratis aan op www.digid.nl. 
Met DigiD kun je ook jouw digitale 
post van de overheid ontvangen via 
www.mijnoverheid.nl

  STUDENTEN-OV AANVRAGEN
Met een OV-pas kun je als student gratis of 
met korting reizen. Ga voor meer informatie 
naar www.duo.nl

  ADMINISTRATIE
Post afhandelen, rekeningen op tijd 
betalen en een duidelijk overzicht 
hebben van inkomsten en uitgaven is 
erg belangrijk. Het bijhouden van 
een kasboekje helpt hierbij. Meer 
informatie vind je op www.nibud.nl

 STUDIEFINANCIERING OF 
TEGEMOETKOMING 
SCHOLIEREN AANVRAGEN 

Studiefinanciering kun je aanvragen als je 
een voltijdopleiding gaat volgen aan mbo, 
hbo of de universiteit. Word je 18 en zit je 
op het vmbo, havo of vwo? Vraag dan 
tegemoetkoming scholieren aan. Ga met 
je DigiD naar www.duo.nl

  ZORGTOESLAG AANVRAGEN
Zorgtoeslag is een maandelijkse bijdrage 
van de Belastingdienst. Hiermee kun je een 
deel van jouw zorgverzekering betalen. 
Vraag dit met je DigiD aan op 
www.mijn.toeslagen.nl

  VERZEKERING AFSLUITEN
1. Zorgverzekering
Vanaf je 18e moet je verplicht een eigen 
zorgverzekering afsluiten. Ga voor meer 
informatie naar www.independer.nl

2. Aansprakelijkheidsverzekering
Niet verplicht, maar wel verstandig. Hiermee 
ben je verzekerd voor schade die je aan (de 
spullen van) anderen toebrengt. Ga voor meer 
informatie naar www.consumentenbond.nl

3. Inboedelverzekering
Niet verplicht, maar wel aan te raden als je op 
jezelf gaat wonen. Hiermee verzeker je je 
spullen in huis tegen schade en diefstal.

4. Reisverzekering 
Niet verplicht, maar wel aan te raden als je op 
vakantie gaat. Hiermee verzeker je schade die 
tijdens een vakantie wordt opgelopen.  

  GELD VERDIENEN
Alles over het vinden van een 
bijbaantje en leuke tips over geld 
verdienen kun je lezen op 
www.moneyfit.nl

  REKENING OPENEN
Voor studiefinanciering, salaris, 
toeslagen is het noodzakelijk dat je een 
rekeningnummer hebt. Ga voor meer 
informatie naar 
www.bankenvergelijking.nl

  KRIJG JE NU 
JEUGDHULP?
Als je 18 jaar wordt, stopt in principe 
de jeugdhulp die je krijgt. Het kan zo 
zijn dat je geen hulp meer wil of 
nodig hebt. Wil je juist wel hulp? Ga 
met je hulpverlener in gesprek over 
hoe de hulp vanaf je 18e wordt 
geregeld. Of bel naar jouw gemeente 
waar jij woont. 

 MEER TIPS?
Kijk op wijzer in je geldzaken op 
www.wijzeringeldzaken.nl
Of download de app Kwikstart

http://www.halt.nl/actueel/publicaties
http://www.digid.nl/
http://www.mijnoverheid.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.mijn.toeslagen.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.bankenvergelijking.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.kwikstart.nl/

