Bijna 18 jaar
Dan mag je ineens best veel. En dan ben je baas over je eigen geldzaken.
Maar je moet ook wat dingen regelen. Hoe zit het bijvoorbeeld met je
zorgverzekering, je studiekosten of je belastingaangifte? En hoe zorg je dat je
elke maand genoeg geld hebt? We helpen je graag op weg met deze checklist.
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Checklist 18 jaar
Vraag een DigiD aan
Met je DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets
regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs of je
zorgverzekeraar.
Sluit een zorgverzekering af
Met een zorgverzekering ben je verzekerd voor zorgkosten
en medicijnen. Iedereen die in Nederland woont of werkt
moet een basisverzekering afsluiten. Daarmee ben je
verzekerd voor de meest voorkomende zorgkosten zoals
het ziekenhuis en de huisarts. Daarnaast kun je kiezen
voor een aanvullende zorgverzekering. Je hebt altijd een
eigen risico. Dat is een verplicht bedrag dat je betaalt als
je zorgkosten maakt. Als je eigen risico op is, vergoedt de
zorgverzekeraar de kosten.
Tip! Zet het bedrag dat je als eigen risico hebt op je
spaarrekening. Zo weet je zeker dat je medische
kosten die binnen je eigen risico vallen, kunt betalen.
Vraag zorgtoeslag aan
Zorgtoeslag krijg je van de overheid zodat je zorgverzekering betaalbaar blijft. Zolang je inkomen niet boven
een bepaalde grens komt, heb je hier recht op. Je moet
zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst.
Check welke verzekeringen je nodig hebt
Je kunt je verzekeren voor verschillende dingen.
Bijvoorbeeld voor kosten als je per ongeluk iets van iemand
anders kapotmaakt. Daarvoor heb je een aansprakelijkheidsverzekering. Of ga je op reis? Dan is een reisverzekering
nuttig. Als je 18 bent, mag je dit soort verzekeringen zelf
afsluiten.
Tip! Soms val je nog onder de verzekering van je
ouders. Zoek dat eerst goed uit.
Machtig je ouders
Als je 18 bent, kunnen je ouders niet meer bij je rekening.
Wil je toch dat ze af en toe meekijken? Dan kun je ze als
gemachtigde op je rekening toevoegen. Dan kunnen ze
bijvoorbeeld je rekening blokkeren als je je betaalpas
verloren bent.

Start met sparen
Nu je baas bent over je eigen geld, is de verleiding
misschien groot om het uit te geven aan leuke dingen.
Toch is het slim om geld opzij te zetten op een spaarrekening.
Zo zorg je ervoor dat je leuke dingen kunt blijven doen.
Hoeveel je deze maand spaart, bepaalt wat je volgende
maand te besteden hebt. Dus begin vandaag nog met
sparen. Dan kun je lekker op vakantie. Of je rijbewijs halen.
Of die laptop kopen.
Tip! Sparen kan automatisch. Je regelt het binnen 5
minuten in je Mijn RegioBank app. Lees er meer over
op regiobank.nl/app.
Houd je geldzaken veilig
Houd je bankproducten en pincodes altijd privé. Je kunt
met je betaalrekening nooit ‘snel geld verdienen’. Als
iemand je dat probeert wijs te maken, weet je zeker dat
het om fraude gaat. Oplichters vinden steeds meer
manieren om te proberen je op te lichten. Via e-mail, SMS,
WhatsApp of QR-codes. Krijg je een verdacht bericht?
Neem contact op met je bank. Klik niets aan en geef nooit
gegevens weg.
Regel je loonheffing en doe belastingaangifte
Loonheffing is een verplicht deel van je salaris dat je
afstaat aan de overheid. Als je een (bij)baan hebt, kun je
loonheffingskorting aanzetten. Heb je meer dan één baan
tegelijk? Zorg er dan voor dat je maar bij één werkgever
loonheffingskorting aanzet. Doe je dat niet? Dan wordt
er te weinig ingehouden op je salaris. Dit moet je dan
terugbetalen wanneer je belastingaangifte doet. Is er
te veel ingehouden? Dan krijg je dit terug wanneer je
belastingaangifte doet.
Bereken of je een DUO lening nodig hebt
Ga je studeren? Dan kun je studiefinanciering aanvragen.
Via DUO.nl kun je een berekening maken, helemaal
afgestemd op jouw situatie. Soms kom je ook in aanmerking
voor een aanvullende studiebeurs. Bepaal daarna of extra
lenen echt nodig is. En bedenk waar je de lening voor wilt
gebruiken. Het lijkt een aantrekkelijke keuze. Maar houd in
gedachten dat je de opgebouwde schuld na je studie moet
terugbetalen. En met een studieschuld kun je later misschien
minder lenen als je een huis wilt kopen.
Verdiep je in je abonnementen
Als je 18 bent, mag je zelf abonnementen afsluiten.
Bijvoorbeeld voor je telefoon. Weet waar je voor tekent.
Kijk hoe lang je vastzit aan het abonnement. En met welke
kosten je te maken krijgt. Lees de voorwaarden goed door.
Dan weet je wat er van je verwacht wordt en waar je recht
op hebt.

3.000.760 (31 augustus 2021)

