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Waar heeft u een vraag over? > Geldzaken > DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een door de overheid ontwikkelde manier om u op
internet te kunnen identificeren. Net zoals u dat in het normale leven met een identiteitsbewijs
of paspoort doet. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld via internet huurtoeslag of zorgtoeslag
aanvragen, aangifte doen bij de politie, uw pensioen bekijken en uw belastingaangifte
indienen. Kijk op DigiD.nl wat de mogelijkheden zijn. Uw DigiD bestaat uit een
gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Uw DigiD is 3 jaar geldig nadat u
deze voor het laatst heeft gebruikt.

Hoe vraagt u DigiD aan?
Het aanvragen gaat zo:
Ga naar de website DigiD en vraag daar een DigiD aan. Houd uw mobiele telefoon en
burgerservicenummer bij de hand. Uw burgerservicenummer staat op uw paspoort, IDkaart of rijbewijs.
U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post.
U activeert uw DigiD met de activeringscode, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
DigiD
Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Uw DigiD bestaat uit
een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Uw DigiD is 3 jaar geldig
nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt.
+31881236555
info@digid.nl
www.digid.nl/

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD?

Misschien is de cursus 'Werken met de e-overheid' van Digisterker iets voor u. Vraag ernaar
bij de bibliotheek of kijk op de website van Digisterker. Of kijk op de website Alles over DigiD.
Hier vindt u informatie en kunt u oefenen met het aanvragen van DigiD.
Vraag ook hulp aan familie, vrienden, of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.
Talent, centrum voor vrijwillige inzet
Talent ? centrum voor vrijwillige inzet is de vrijwilligerscentrale voor de gemeente
Smallingerland. We zetten ons in voor de verschillende manieren waarop mensen zich
vrijwillig inzetten voor anderen. Talent maakt onderdeel uit van de brede welzijnsorganisatie
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).
Van Knobelsdorffplein 123
9203DH Drachten
+31512511859
centrumtalent@mosweb.nl
centrumtalent.nl
Toeslagenspreekuur Bibliotheek Drachten
Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Deze
toeslagen moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen
van toeslagen? Kom dan naar het Toeslagenspreekuur in de bibliotheek.
Museumplein 1
9203DD DRACHTEN
+31512512680
info@bibliotheekdrachten.nl
www.bibliotheekdrachten.nl/leuk---handig/digi-d-en-belastingen.html

Hulp bij Belastingaangifte: spreekuur Bibliotheek Drachten
Belastingaangifte doen? Veel mensen vinden het ingewikkeld. Kunt u wel wat hulp gebruiken?
Dan bent u op donderdagochtend in de maanden maart en april welkom in de bibliotheek.
Daar helpen vrijwilligers u gratis met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U kunt
van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren een afspraak maken op 0512-512680.
Tevens attenderen wij u op de cursus Hulp bij Digi-D, ook in uw bibliotheek.
Museumplein 1
9203DD DRACHTEN
+31512512680
www.bibliotheekdrachten.nl/leuk---handig/digi-d-en-belastingen.html
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