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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
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.
Vrijwilligers vindt u bij Humanitas en bij Kwartier Zorg & Welzijn.
Alles over DigiD
www.digid.steffie.nl
Digisterker
Cursussen 'Werken met de e-overheid'
www.digisterker.nl
Humanitas Midden-Groningen
Humanitas Midden Groningen helpt iedereen die dat nodig heeft. Inloopspreekuur:
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur bij BWRI in Sappemeer
woensdag van 11.30 tot 12.30 uur bij de Rabobank in Siddeburen
Troelstralaan 7
9602 XA Hoogezand
0598 383 048
hoogezand@humanitas.nl
www.humanitas.nl/midden-groningen
Kwartier Zorg & Welzijn
Kwartier Zorg & Welzijn is de organisatie voor welzijn in Midden-Groningen. Actief op het
gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd.
Bezoekadres
Laan van de Sport 2
9603 TG Hoogezand
Postadres
Laan van de Sport 2
9603 TG Hoogezand
0598 36 49 00
info@kwartierzorgenwelzijn.nl

www.kwartierzorgenwelzijn.nl/locaties
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
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