Checklist zoon of dochter 18 jaar

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Vanaf 18 jaar
wordt uw kind
financieel
verantwoordelijk

Wat moet uw zoon of dochter regelen? We zetten het voor u op een rij.
Het is nodig dat uw zoon of dochter:
een DigiD aanvraagt op www.digid.nl
zelf een zorgverzekering afsluit of op uw polis mee wordt verzekerd
checkt of er recht bestaat op zorgtoeslag (uw kind krijgt hierover een brief van de belastingdienst)
en als dat zo is, de zorgtoeslag aanvraagt bij www.toeslagen.nl
in geval van gescheiden ouders besluit wel/geen gebruik te maken van het zelfstandig recht op kinderalimentatie

Dat uw kind verzekeringen onder de loep neemt en:
met u bespreekt of hij/zij zelf een uitvaartverzekering moet afsluiten of bij u op de polis blijft meeverzekerd
met u doorspreekt of en hoe hij/zij uw auto gaat gebruiken, want dit kan gevolgen hebben voor de autoverzekering

Ook handig voor u om te weten
Wat verandert er niet?
• de aansprakelijkheidsverzekering
• de reisverzekering en
• de rechtsbijstandverzekering

Gaat uw zoon of dochter studeren? Dan moet uw kind:
studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
een Ov-kaart aanvragen op www.ov-chipkaart.nl

Heeft uw zoon of dochter een bijbaan naast school of studie,
dan is het belangrijk dat uw kind:
belastingaangifte doet, omdat studenten meestal geld terug krijgen van de belastingdienst
de werkgever vraagt of deze de studenten- en scholierenregeling wil toepassen
Dan hoeft uw kind niet op de belastingaanslag te wachten, maar krijgt hij/zij elke maand bij de loonbetaling
direct meer op de rekening gestort.

En gaat uw kind ook op kamers, is het belangrijk dat hij/zij:
checkt of er recht is op huurtoeslag (bijvoorbeeld bij het huren van een etage of studio) op www.toeslagen.nl
zelfstandig een inboedelverzekering afsluit
en eventueel een aansprakelijkheidsverzekering, als uw kind niet is meeverzekerd op uw polis

Wat kan Zicht voor u doen?
Zicht heeft veel ervaring met verzekeringsadvies voor jongeren. Gaat uw kind binnenkort
studeren en op kamers? Neem dan altijd contact met ons op. Wij kunnen u helpen om uw
verzekeringen aan te passen en tips te geven. Ook kunnen we bekijken of een speciaal
studentenverzekeringspakket voor uw zoon of dochter interessant is. Bel ons. Of check
de volledige informatie in de brochure gelukkig 18 jaar. We helpen u graag.
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