Financiën en aansprakelijkheid

Zorgverzekering

Als je 18 bent, ben je opeens zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor geldzaken. Je mag nu
zelfstandig contracten afsluiten. Zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een abonnement
op een sportschool. Daarvoor is geen toestemming meer nodig van je ouders. Je bent vanaf nu
zelf verantwoordelijk voor je ﬁnanciën, dus ook voor boetes en schulden!

Nu je 18 bent, moet je zelf je zorgverzekering
regelen. Als je niet verzekerd bent, loop je het
risico een boete te krijgen. Je kiest in ieder geval
een basisverzekering en kunt een aanvullende
verzekering nemen. Kies een verzekering die goed
bij jouw situa�e past, bijvoorbeeld een studentenverzekering. Kijk voor meer informa�e op:
www.meerwetenoverzorg.nl.

Je hebt vervolgens tot en met 31 december de �jd
om eventueel over te stappen naar een andere
verzekering.
Kun je wel wat hulp gebruiken bij het uitzoeken?
De medewerkers van MDF helpen je graag.
Kijk op www.mdﬂevoland.nl of loop eens
binnen bij het vraaghuis, Stevinweg 2.

Zorgtoeslag

Het is goed om te weten dat je al�jd een we�elijk
eigen risico hebt. Het eigen risico is het deel van
je zorgkosten dat je zelf moet betalen. Lees de
voorwaarden van je zorgverzekering goed door
om te weten welke kosten je zelf zou moeten
betalen. Vaak kun je, als dat nodig is, het eigen
risico in gedeeltes betalen. Hierover kun je
afspraken maken met je zorgverzekering.

Wat moet je nu in ieder geval regelen?

Open een bankrekening op je eigen naam.
Sluit een zorgverzekering af.
Vraag zorgtoeslag aan.
Check of je een aansprakelijkheidsverzekering
hebt. Zo niet, sluit er een af.
Kijk op www.startpuntgeldzaken.nl/mdf voor een
stappenplan om deze zaken te regelen.
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Administra�e bewaren

Een geordende administra�e gee� overzicht: je
kunt belangrijke brieven of mail direct terugvinden als je ze nodig hebt. Ook helpt het je om
rekeningen die je nog moet betalen niet te vergeten. Bewaar daarom je administra�e op papier
en/of digitaal op een vaste plek. Wil je �ps hoe
je dat kunt doen? Kijk dan op: www.nibud.nl/
consumenten/ﬁnanciele-administra�e-bewaren

Haal meer uit je geld

Inzicht helpt! Wil je meer sparen of kom je elke
maand geld tekort? Zet dan je inkomsten en
uitgaven eens op een rijtje. Als je weet wat je
ontvangt en waar je je geld aan uitgee�, kun je
ook zien of je ergens op kunt besparen.

Is er niets om op te besparen? Probeer dan
om meer geld te krijgen door bijvoorbeeld een
bijbaantje te nemen of spullen die je over hebt te
verkopen. Maar ook door uit te zoeken of je geld
laat liggen omdat je bijvoorbeeld een toeslag niet
hebt aangevraagd. Handige links:
• www.duo.nl/par�culier
• www.belas�ngdienst.nl/wps/wcm/connect/
nl/toeslagen/toeslagen
• sociaal.meerinzicht.nl/werk-en-inkomen/
minimaregelingen
• www.wijzeringeldzaken.nl

Schulden

Schulden hebben is echt niet ﬁjn. Als je 18 jaar
of ouder bent kunnen bedrijven, waarvan jij de
rekening niet hebt betaald, je brieven sturen of
je bellen. Of ze sluiten bijvoorbeeld je telefoon
af. Dat wil je allemaal niet. Let dus goed op welke
contracten je aangaat en of je de rekeningen
kunt blijven betalen, ook als de eerste kor�ng
eraf gaat! Maak jij je zorgen? Of kom je er zelf
niet uit? Vraag dan hulp aan mensen om je heen
of ga langs bij Maatschappelijke Dienst Flevoland
(MDF). Over MDF lees je verderop meer.

Goed nieuws! Als 18-jarige kun je misschien zorgtoeslag krijgen van de Belas�ngdienst. Aanvragen
doe je via www.toeslagen.nl.
Het bedrag dat je krijgt hangt af van je inkomen.
Verandert je situa�e of je inkomen? Geef dit dan
door aan de Belas�ngdienst. Zo voorkom je dat
je later opeens geld moet terugbetalen.

Welkom bij MDF!

Eigen risico

We hopen dat het duidelijker voor je is wat er allemaal bij komt kijken
als je 18 jaar wordt. Heb je nog een vraag over geld, studieﬁnanciering,
toeslagen, de ov-kaart of heb je een andere vraag? Wil je dat er iemand
even met je meekijkt bij het regelen van online zaken of bij het invullen
van formulieren? Je bent van harte welkom bij MDF! De medewerkers
van MDF denken graag met je mee en ondersteunen je waar dat kan.
Contact opnemen met MDF is simpel. Je kunt:
• Iedere werkdag langskomen tussen 09.00 en 10.00 uur. Een afspraak is niet nodig en het kost niets.
Je vindt MDF op de Stevinweg 2.
• Het contac�ormulier invullen op www.mdﬂevoland.nl/contact.
• Naar het ﬁnancieel spreekuur gaan. Check voor loca�es en �jden:
www.mdﬂevoland.nl/ﬁnancieel-spreekuur.
• Bellen naar telefoonnummer 0320 211 700.
• Liever een afspraak thuis? Dat kan ook. Bel ons even voor een afspraak!

Overstappen

Elk jaar krijg je in november een nieuw overzicht
van je zorgverzekeraar. Daarin staat precies
hoeveel je volgend jaar moet betalen en wat er
wordt vergoed. Het is slim om te kijken welke
verzekering het beste bij jou past.
Heb je vaste zorgkosten? Vergelijk dan goed de
dekkingen en houd rekening met het eigen risico.
Online zijn er veel vergelijkingssites te vinden.

Donor zijn?
Vanaf je 18e ben je in Nederland
automa�sch orgaandonor als je geen
keuze maakt. Dus leg zelf je keuze vast.
Kijk op www.donorregistra�e.nl wat de
mogelijkheden zijn.

Het vraaghuis
Wist je dat er in Zeewolde ook een vraaghuis is? Hier kunnen alle inwoners van Zeewolde terecht met
vragen op het gebied van wonen, werken, zorg, ﬁnanciën etc. Binnen het vraaghuis werken diverse
instan�es en vrijwilligers samen. De mensen daar helpen je graag. Je hoe� geen afspraak te maken en
de hulp is gra�s. Loop dus gerust met je vraag even binnen bij het vraaghuis op de Stevinweg 2.
Zie voor openings�jden: www.hetvraaghuis.nl

Studie
Ben je 18 jaar en ga je naar het voortgezet
onderwijs (vmbo, havo, vwo of vavo)? Dan kom
je in aanmerking voor een tegemoetkoming
scholieren. Deze ﬁnanciële tegemoetkoming
vraag je aan bij DUO (www.duo.nl).

In deze folder, die je van de gemeente Zeewolde ontvangt, lees je
wat je moet weten als je 18 wordt. Zoals informa�e over:
y
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studie
werken
wonen
aansprakelijkheid
zorgverzekering en
waar je terecht kunt met al je vragen!

Word je 18 jaar en volg je een opleiding (mbo,
hbo of universiteit) of ga je die volgen? Dan kun
je studieﬁnanciering aanvragen. Dit geld kun je
gebruiken om je studiekosten te betalen.
Als je mbo doet, is de studieﬁnanciering vaak een
gi�. Doe je een andere opleiding, zoals hbo of
universiteit, dan kun je geld lenen. Je bepaalt zelf
de hoogte van de lening. De lening moet je met
rente terugbetalen. Soms heb je ook recht op een
aanvullende beurs. Dit ligt onder andere aan
het inkomen van je ouders. Studieﬁnanciering
aanvragen doe je bij DUO.

Lesgeld

Als je 18 bent en naar school gaat, betaal
je les-/collegegeld. De kosten verschillen
per opleiding. Verder kan het zijn dat
je ook je boeken moet betalen.

Werken
Ov-kaart

Als je op het mbo, hbo of de universiteit zit,
heb je recht op een ov-abonnement voor
studenten. Je koppelt het abonnement aan je
persoonlijke ov-kaart en kunt dan voordeliger
reizen. Ook dit regel je via DUO.
Op www.duo.nl lees je er meer over.

Handig!
Op www.duo.nl kun je
webinars over verschillende
onderwerpen (terug)kijken.
Kijk op www.duo.nl/webinar
of scan de QR code.

Wonen

Als je een (bij)baan hebt, dan vul je voordat je
start met je baan een loonbelas�ngverklaring
van de Belas�ngdienst in. Je krijgt een contract
van je werkgever en elke maand een loonstrook.
Zo kun je precies zien hoeveel je hebt gewerkt
en verdiend. Als je zwart werkt, dan krijg je dit
niet en bouw je ook geen rechten op als werknemer.

Geld terug van de belas�ngdienst

Loonstrook

Je DigiD is jouw digitale handtekening. Hiermee
regel je online je zaken met de overheid. Je hebt
een DigiD nodig om bijvoorbeeld zorgtoeslag of
studieﬁnanciering aan te vragen of belas�ngaangi�e
te doen. Je DigiD vraag je aan via www.digid.nl.

Op je loonstrook staat een bruto bedrag en een
ne�o bedrag. Het ne�o bedrag is het bedrag dat
je ook echt uitbetaald krijgt.
Het kan zijn dat je vakan�edagen opbouwt of
vakan�egeld. Het kan ook zijn dat dit direct wordt
uitbetaald. Hoe dit gaat, hangt af van je contract.
Vraag ernaar voor je begint met werken.

Bijverdienen naast je studieﬁnanciering

Naast je studieﬁnanciering mag je een ﬂink bedrag
bijverdienen, maar soms gelden er grenzen.
Op www.duo.nl lees je hier meer over.

Heb je een vakan�ebaan of bijbaan? Je werkgever
hee� dan misschien loonbelas�ng ingehouden.
Een deel daarvan kun je mogelijk terugkrijgen als
je belas�ngaangi�e doet. Bewaar daarom je
contract, je loonstroken en je jaaropgaven goed!
Kijk op www.belas�ngdienst.nl/jongeren.

DigiD

Uit huis of thuis blijven wonen? Het is goed om
de voors en tegens van deze keuze eerst op een
rijtje te ze�en. Zaken die mee kunnen spelen
bij je keuze zijn: ga je studeren of ga je werken,
kosten, reis�jd en steun van je ouders.

Thuis blijven wonen

Veel studenten blijven het eerste jaar van hun
studie thuis wonen en gaan pas later op kamers.
Maar dat is niet al�jd mogelijk, bijvoorbeeld
vanwege een lange reis�jd.
Werk jij het grootste gedeelte van de week
en blijf je voorlopig nog thuis wonen? Ga dan
met je ouders in gesprek over het betalen van
kostgeld. Leg eventuele afspraken het liefst
schri�elijk vast. Meer weten over kostgeld? Kijk
eens op www.nibud.nl/consumenten/kostgeld.

Op jezelf

Er zijn verschillende manieren om op jezelf te
gaan wonen. Als je een kamer zoekt, kun je je
bijvoorbeeld inschrijven via www.kamernet.nl
of bij een s�ch�ng voor studentenhuisves�ng in
de stad waar je gaat studeren.
Vanaf je 18de kun je je inschrijven bij één of
meerdere woningbouwverenigingen.
Het is verstandig om je alvast in te schrijven
in de plaats waar je wilt gaan wonen, ook als
je nu nog thuis woont.

Zo voorkom je dat je te laag op de wachtlijst
staat, als je het huis uit wilt. In Zeewolde kun je je
vanaf je 18e als woningzoekende bij Woonpalet
inschrijven. Je betaalt eenmalig inschrij�osten en
vervolgens elk jaar voor het verlengen van je
inschrijving. Kijk voor meer informa�e op
www.woonpalet.net/inschrijven.
Zoek je een huurwoning buiten Zeewolde?
Kijk dan op: www.woningnet.nl.
Ook bij diverse par�culiere verhuurders kun je
een woning of kamer huren.

Wat moet je van tevoren echt even weten
Als je op jezelf gaat wonen zijn je woonlasten
een grote kostenpost. Heb je een huurhuis?
Check of je recht hebt op huurtoeslag op:
www.huurtoeslag.nl.
Zorg dat jijzelf en je spullen goed verzekerd
zijn. Houd een overzichtelijke administra�e
bij en zorg voor een buﬀer om onverwachte
kosten op te vangen.

