18 worden is gewoon leuk!
Handige links
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belastingdienst.nl
berekenuwrecht.nl
cjgermelo.nl
duo.nl
edgie.nl
kamernet.nl
kinderhulp.nl (Nationaal Fonds Kinderhulp tot 21 jaar)
scholieren.nibud.nl
welzijnermelo.nl
werk.nl
wooninfo.nl
wijzeringeldzaken.nl
zelfjeschuldenregelen.nl
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Weet jij al waarom?

‘Doei lieve pap en mam, bedankt voor jullie goede zorgen.
Vanaf nu regel ik het zelf. Eindelijk volwassen’.
Vanaf nu krijg je misschien wel studiefinanciering. Je kunt je eigen contracten
tekenen of zorgverzekering afsluiten. Ook kun je besluiten om op jezelf te gaan wonen.
En je kunt met een Ov-Kaart goedkoper reizen door heel Nederland!

Heb jij al een digitale identiteit (DigiD)?
Een DigiD is een elektronische handtekening. Je regelt daarmee eindelijk al je eigen geld-,
zorg- en overheidszaken online. Je kunt bijvoorbeeld studiefinanciering of zorgtoeslag
aanvragen. Maak ‘m daarom snel aan op www.digid.nl. En kies je eigen gebruikersnaam en
wachtwoord.

Ga jij naar school?
School kost natuurlijk geld. Om jou te helpen kun je als je 18 wordt geld krijgen om dit te
betalen. Maar let op, verdien je te veel dan moet je terugbetalen. Voor het mbo, hbo of de
universiteit is dit studiefinanciering. Doe je vmbo, havo, vwo of voortgezet volwassenonderwijs? Dan krijg je een tegemoetkoming scholieren.

Wil jij op jezelf gaan wonen?
Dan kun je op zoek naar kamers! Soms is dit goedkoper dan thuis wonen.
Bijvoorbeeld omdat je ouders minder huurtoeslag ontvangen.
Handige tips voor op jezelf wonen:
• Kijk voor kamers op www.kamernet.nl.
• Zoek op facebook naar woningpagina’s bij jou in de buurt.
• Schrijf je in bij je nieuwe gemeente waar je naartoe verhuist.
• Sluit een inboedelverzekering af, die verzekert schade aan je eigen spullen.
• Sluit een aansprakelijkheidsverzekering af, die verzeker schade die jij maakt
bij anderen.
• Vraag huurtoeslag aan als je een eigen woning gaat huren.
• Kijk op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/
content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen.

Welke zorgverzekering past het beste bij jouw persoonlijke
situatie?
In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. Met een aanvullende

De hoeveelheid geld die je krijgt voor school hangt af van jouw persoonlijke situatie.
Verdienen je ouders bijvoorbeeld niet veel? Dan krijg je misschien zelfs extra geld.
Studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren kun je het beste drie maanden van
tevoren aanvragen. Dan weet je zeker dat je niets misloopt.
Aanvragen doe je op: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/aanvragen.jsp.

Jij wilt toch óók door heel Nederland goedkoop reizen?
Als je studiefinanciering krijgt ontvang je een OV-Chipkaart. Ook als je nog geen 18 bent.
Daarmee kun je goedkoop reizen door heel Nederland. Het regelen van de OV-Chipkaart
kost tijd. Wacht daarom niet te lang en vraag ‘m meteen aan op:
https://duo.nl/particulier/aanvragen-studentenreisproduct.jsp

Heb jij een (bij)baan?
Dan betaal je belasting over je loon. Misschien kun je een deel van die loonbelasting
terugkrijgen. Kijk op: www.belastingdienst.nl/jongeren.

verzekering verzeker je jezelf voor extra zorgkosten. Bijvoorbeeld voor extra
fysiotherapie of bezoeken aan de tandarts. Je kiest je zorgverzekering helemaal
zelf en elk jaar kun je hem voor 1 januari aanpassen. Van de overheid ontvang
je elke maand zorgtoeslag. Daarmee kun je voor het grootste deel de kosten
van je zorgverzekering betalen. Zorgtoeslag vraag je aan op www.toeslagen.nl.

Wist je al dat je vanaf nu ook echt zelf verantwoordelijk bent?
Je kunt vanaf nu een telefoonabonnement of sportabonnement afsluiten.
Dat voelt natuurlijk erg volwassen. Maar let op! Je bent vanaf nu ook zelf
verantwoordelijk. De kosten betaal je namelijk helemaal zelf. Reken uit of je
die kosten ook echt kunt betalen. En denk eerst goed na voordat je een
abonnement afsluit. Ook boetes en bekeuringen betaal je zelf.
Door rood licht rijden of zonder fietsverlichting is natuurlijk niet zo slim. Betaal
je de boete of bekeuring op tijd dan kan het bedrag daarvan al snel oplopen.

