
 18 en nu? 18 en nu?

Tips voor
jou!



Gefeliciteerd,
(bijna) 18!

Wat moet je regelen als je 18 wordt?

Je bent bijna 18....tijd voor actie!
Want voordat je 18 wordt, zijn er
een aantal zaken die je moet regelen.
In deze folder vind je alle informatie
zodat je op een volwassen manier je
financiële leven kunt beginnen.
 
DigiD
Een DigiD heb je nodig om
belangrijke zaken te regelen,
bijvoorbeeld aanvragen van
studiefinanciering en toeslagen.
Vraag je DigiD op tijd aan want het
duurt ongeveer een week voordat je
je inloggegevens ontvangt.
Aanvragen doe je via de DigiD app,
of via DigiD.nl/aanvragen. Zodra je je
DigiD hebt ontvangen heb je 20
dagen om het te activeren.
 

Zorgverzekering
Vanaf de dag dat je 18 wordt moet 
je een eigen zorgverzekering hebben.
Via vergelijkingssites kun je zien
welke zorgverzekering het meest
geschikt is voor jouw situatie.  Met
een zorgverzekering ben je verzekerd
voor de ziektekosten die je maakt.
Een basisverzekering kost tussen de
€ 121 en € 134 per maand, Als je
ziektekosten hebt betaal je een eigen
risico van € 385 (dit geldt niet voor
een bezoek aan de huisarts)
Een aanvullende verzekering dekt de
kosten die buiten het basispakket
vallen, zoals fysiotherapie. Als je
hiervoor kiest wordt je premie hoger.
Een aanvullende verzekering is niet
verplicht, een basisverzekering wel.



Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een maandelijkse
bijdrage van de overheid. Hiermee
kun je een deel van je
zorgverzekering betalen. De hoogte
van je zorgtoeslag is afhankelijk van
jouw inkomen en niet dat van je
ouders. Voor de meeste jongeren is
de zorgtoeslag € 99,- per maand.
Ook als je ouders je zorgverzekering
betalen, kun je voor jezelf
zorgtoeslag aanvragen. Aanvragen
doe je via mijntoeslagen.nl. Let op:
als je meer gaat verdienen geef je dit
meteen door via mijntoeslagen.nl.
 
Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering
Dit is een verplichte verzekering.
Deze verzekering is voor gevallen
waarin je schade maakt aan
eigendommen van iemand anders.
Stel, je laat per ongeluk het mobieltje
van je vriendin vallen. Dan kun je
aanspraak maken op je WA-
verzekering. Let op: vaak is het zo
dat je tot je 27e meeverzekerd kan
blijven bij je ouders, zelfs als je
uitwonend bent, check dit.
 
Studiefinanciering & OV-kaart
Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud
en volg je een voltijdopleiding, dan
heb je in de meeste gevallen recht op
studiefinanciering en een
studentenreisproduct. Je
studiefinanciering /
studentenreisproduct kun je
ongeveer drie maanden van tevoren
aanvragen. Zie www.duo.nl
 
Geld verdienen
Vanaf het moment dat je 18 jaar oud
bent komen er meer kosten voor

jouw rekening. Dit betekent
misschien dat je geld wilt
bijverdienen, bijvoorbeeld door een
bijbaantje te nemen. Zie voor tips:
www.sollicitatiedokter.nl
 
Meer informatie?
Deze folder is gemaakt door de
jongerenwerkers en budgetcoaches
van Andes. Is er iets niet duidelijk of
help je hulp nodig bij bijvoorbeeld
het aanvragen van je DigiD, laat het
ze dan weten! Samen komen we er
wel uit.
 
Informatie-avonden
Regelmatig verzorgen de
jongerenwerkers en budgetcoaches
informatie-avonden '18 en nu?' Op
de website van Andes zie je de
actuele data:
www.andesborgerodoorn.nl
 
 
 



Informatie voor ouders
Als uw kind 18 wordt heeft dit
gevolgen voor uw kinderbijslag,
kindgebonden budget en alimentatie.
Tip: op de website van het Nibud
vindt u een handige checklist met
zaken waar u rekening mee moet
houden als uw kind 18 jaar wordt.
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0Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder

‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.


