
U Map Extra  Ik word 18 

Studiefinanciering en studiekosten 

Wanneer je gaat studeren, heb je mogelijk recht op studiefinanciering.  In de meeste 

gevallen bestaat studiefinanciering uit een lening die je terug moet betalen, maar wanneer 

je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de lening omgezet worden in een gift, dan hoef 

je niet (alles) terug te betalen wanneer je klaar bent met je studie. Daarnaast kun je in veel 

gevallen een studentenreisproduct aanvragen, hiermee kun je gratis reizen met het 

openbaar vervoer.  

Let op: Wanneer je stopt met je studie vervalt je recht op studiefinanciering en het 

studentenreisproduct. Zet deze dus op tijd stop, zodat je geen boete hoeft te betalen. 

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

www.duo.nl  

 

Werken en bijverdienen 

Wanneer je gaat werken naast je studie, moet je rekening houden met een aantal dingen: 

 Mogelijk krijg je een deel van de loonbelasting terug vanwege je situatie. 

 Wanneer je inkomen stijgt, kan dit gevolgen hebben voor je eventuele toeslagen. 

 Wanneer je inkomen te hoog is, vervalt je recht op studiefinanciering.  

 

Kijk voor meer informatie op de websites van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl 

en de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl  
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Voor wie is deze U Map Extra?  

Deze U Map Extra biedt aanvullende informatie voor iedereen die binnenkort achttien wordt . Wanneer 

je achttien wordt verandert er nogal wat. Wanneer je 18 bent heb je de rechten en plichten van een 

meerderjarige. Je mag stemmen, bijvoorbeeld. En een abonnement afsluiten. Je bent wettelijk verplicht 

zelf een zorgverzekering af te sluiten. Grote kans dat je vervolgens recht hebt op zorgtoeslag. 

 

Deze U Map Extra geeft extra informatie over  onderwerpen die voor jou mogelijk interessant zijn. Heb je 

andere vragen? Kijk dan eens op www.geldwijzer030.nl of  bel naar 030-2361770. 

Meer informatie op de volgende pagina  → 

http://www.duo.nl
http://www.belastingdienst.nl
http://www.duo.nl
http://www.geldwijzer030.nl
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Ziektekostenverzekeringen en Zorgtoeslag 

Wanneer je 18 jaar wordt, ben je wettelijk verplicht om een persoonlijke zorgverzekering af 

te sluiten.  Voordat je 18 werd, was je verzekerd op de polis van je ouders.  

Er zijn veel verschillende soorten zorgverzekeringen, je vindt uitgebreide informatie op het 

internet.  

Mogelijk heb je ook recht op zorgtoeslag, kijk voor meer informatie en een proefbereke-

ning op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl  

 

Bewust omgaan met geld 

Misschien ga je op jezelf wonen of blijf je nog even thuis wonen. Wat je situatie ook is, in 

meer of mindere mate krijg je er financiële verplichtingen bij wanneer je 18 wordt.  

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan huur en energiekosten als je op jezelf woont, of 

misschien ga je kostgeld betalen aan je ouders.  

Wanneer je bijhoudt wat alles kost en wat je verdient, weet je ook meteen hoeveel geld je 

over hebt voor andere dingen.  

Het is een goed idee om een financieel overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven, 

zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je vindt makkelijk bruikbare overzichten in 

deze map en op de website www.ugids.nl/umap 

 

Nog vragen?  

Heb je andere vragen? Kijk dan eens op www.geldwijzer030.nl of  bel naar 030-2361770. 

 

 

De U map is dé map in de stad Utrecht om je administratie en financiën op orde te brengen en te hou-

den.  De U map is gratis af te halen op de locaties van het Buurtteam.  

Alle informatie, schema’s en overzichten zijn digitaal terug te vinden op de U Gids.  

Kijk op www.ugids.nl/umap.  

Heb je vragen of verbeterpunten? Laat het ons gerust weten via: umap@u-centraal.nl.  

http://www.belastingdienst.nl
http://www.ugids.nl/umap
http://www.geldwijzer030.nl
http://www.ugids.nl/umap
mailto:umap@u-centraal.nl

