
Gefeliciteerd! Je bent 18 jaar en dat is te 
gek! Je bent volwassen! Vanaf nu ben je 
ook verantwoordelijk voor je eigen zaken. 
Dit betekent dat je een aantal dingen zelf 
moet regelen. Om het makkelijker voor je te 
maken hebben we deze checklist gemaakt. 

DigiD code aanvragenDigiD code aanvragen
DigiD is een persoonlijke code. Hiermee 
plaats je een ‘digitale handtekening’. 
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van studie-
financiering of zorgtoeslag. Een DigiD code 
aanvragen is gratis. Je kunt deze aanvragen 
op: www.digid.nl. Ook kun je brieven online 
ontvangen via: www.mijnoverheid.nl 

Verzekeringen afsluitenVerzekeringen afsluiten
Voordat je 18 werd, was je meeverzekerd 
via je ouders. Maar nu je 18 jaar bent moet 
je dat zelf regelen. Denk aan de volgende 
verzekeringen: 

18 JAAr! 18 JAAr! WAT MOET JE REGELEN?WAT MOET JE REGELEN?

ZorgverzekeringZorgverzekering 
Deze is verplicht vanaf je 18e. Je kunt een 
zorgverzekering kiezen op: www.zorgwijzer.
nl of kies voor de collectieve zorgverzekering 
van de gemeente Zwijndrecht via  
www.gezondverzekerd.nl  

AansprakelijkheidsverzekeringAansprakelijkheidsverzekering 
Deze is niet verplicht, maar wel aan te raden. 
Want vanaf je 18de ben je zelf aansprakelijk 
voor de schade die je veroorzaakt. Je leest er 
alles over op www.consumentenbond.nl 

Reis- en annuleringsverzekeringReis- en annuleringsverzekering
Ga je binnenkort op vakantie? Dan heb je 
een aparte reis- en annuleringsverzekering 
nodig. Kijk voor meer informatie op:  
www.consumentenbond.nl/reisverzekering  



InboedelverzekeringInboedelverzekering
Ga je op jezelf wonen? Vergeet dan niet om 
een inboedelverzekering af te sluiten! Kijk 
voor meer informatie op:  
www.consumentenbond.nl/ 
inboedelverzekering 

Wonen nu en in de toekomstWonen nu en in de toekomst
De wachtlijst voor een woning is lang.  
Daarom is het belangrijk dat je je meteen  
inschrijft voor een sociale huurwoning. 
Schrijf je bij Woonkeus in voor een eigen 
huurwoning. Dan bouw je namelijk punten 
op, zodat je wanneer je een huis wilt gaan 
huren eerder kans maakt op een huur- 
woning. Dus ga zo snel mogelijk naar  
www.woonkeus.nl 

StudiefinancieringStudiefinanciering
Voor het aanvragen van een studie-
financiering (MBO/HBO/WO) of een  
tegemoetkoming scholieren (VMBO, havo of 
vwo) kun je terecht bij DUO. Ben je scholier 
of student, 18 jaar of ouder en door een 
beperking niet in staat om het minimumloon 
te verdienen? Dan kun je misschien een indi-
viduele studietoeslag krijgen. Kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

ToeslagenToeslagen
Misschien heb je recht op toeslagen, zoals 
zorgtoeslag of huurtoeslag. Dit kun je  
checken bij de Belastingdienst. Voor het aan-
vragen van toeslagen heb je een DigiD nodig.

We wensen je een mooie verjaardag!We wensen je een mooie verjaardag!

Meer informatie
Kijk op onze website:
www.zwijndrecht.nl/18jaar
of scan de QR-code.

Vragen of hulp nodig?
Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan  
contact op met het Vivera Sociaal Wijkteam. 
Zij staan voor je klaar met informatie en  
advies en helpen je met onderwerpen zoals 
gezondheid, werk, inkomen en nog veel 
meer. Kijk voor alle informatie op de website 
www.viverasociaalwijkteam.nl of neem  
contact op via 078 770 81 81 of  
info@stzwijndrecht.nl 


