
VOOR TALENT

Om te zorgen dat je niet in de financiële penarie raakt hebben wij deze checklist  
voor je opgesteld met belangrijke zaken die je nu zelf moet regelen. Hang hem op  
en streep af wat je gedaan hebt. Je kunt deze checklist en uitgebreide informatie  
vinden op incluzioleiderdorp.nl/themas/administratie-en-geld  
Kom je er niet uit? Vraag dan hulp aan mensen om je heen of ga langs bij Incluzio 
Leiderdorp. Incluzio is bereikbaar op telefoonnummer 071-5413536 of per mail: 
leiderdorp@incluzio.nl 

€

Achttien worden is te gek. Je bent volwassen. 

Je bent vanaf dan ook verantwoordelijk voor jezelf en je financiEn. 
. .

Checklist 18+
            Zodat 18 worden een feestje blijft! ✓



VOOR TALENT

  DigiD aanvragen  
DigiD is een persoonlijke code. Hiermee 
plaats je een ‘digitale handtekening’. 
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een  
DUO. Je vraagt een DigiD gratis aan  
op digid.nl. Met DigiD kun je ook jouw 
digitale post van de overheid ontvangen  
op mijnoverheid.nl 

  Studenten OV-pas aanvragen  
Met een OV-pas kun je als student gratis of 
met korting reizen. Ga voor meer informatie 
naar 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 kas boekje kan daarbij 
helpen. De ‘geld plannen’ helpen je hierbij, 
zie startpuntgeldzaken.nl/leiden. Ga voor 
meer informatie naar wijzeringeldzaken.nl 

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

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

  Verzekering afsluiten  
1. Zorgverzekering: vanaf je 18e moet 
je verplicht een eigen zorgverzekering 
afsluiten. Ga voor meer informatie naar 
independer.nl/zorgverzekering  
 
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 independer.nl/
aansprakelijkheidsverzekering 
  
3. Inboedelverzekering: niet verplicht, maar 
wel aan te raden als je op jezelf gaat wonen. 
Hiermee verzeker je spullen in huis tegen 
schade en diefstal. Ga voor meer informatie 
naar independer.nl/inboedelverzekering

  Betaalrekening openen  
Voor studiefinanciering, salaris, toeslagen 
etc. is het noodzakelijk dat je een eigen 
rekeningnummer hebt. Ga voor meer 
informatie naar bankenvergelijking.nl 

  Spaarrekening openen  
Het openen van een (online) spaarrekening 
is gratis en verplicht je tot niks. Ga voor 
meer informatie naar (de website van) je 
betreffende bank. 

  Inschrijven voor een woning  
Wil je op jezelf gaan wonen? De wachtlijst 
voor een woning is lang. Schrijf je nu 
alvast in voor een woning in de regio 
Leiderdorp. Ga voor meer informatie naar 
hureninhollandrijnland.nl Mogelijk heb je 
recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een 
tegemoetkoming in de huurkosten. Meer 
informatie vind je op mijn.toeslagen.nl 

  Krijg je nu jeugdhulp?  
Als je 18 jaar wordt, stopt in principe de 
jeugdhulp die je nu krijgt. Het kan zo zijn 
dat je geen hulp meer wilt ontvangen of 
nodig hebt. Wil je juist wel hulp? Ga met je 
hulpverlener in gesprek over hoe de hulp 
vanaf je 18de wordt geregeld. Of neem 
contact op met Incluzio Leiderdorp via  
071-5413536 of leiderdorp@incluzio.nl


