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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.
Neem contact op met het Platform Lage Inkomens Venray (PLIV). Zij helpen u verder.
Digisterker 'Werken met de e-overheid' - Venray
De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Venray of Horst die kunnen omgaan
met een computer.
De kosten bedragen € 15,00.
De cursus wordt gegeven in kleine groepjes en bestaat uit 4 bijeenkomsten.
Data en tijd in overleg.
Merseloseweg 58
5801 CC Venray
(0478) 58 19 70
venray@biblionu.nl
www.biblionu.nl/cursussen/digisterker-venray
Platform lage inkomens Venray (PLIV)
Het PLIV is geopend op:
maandag tm donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Mozartstraat 20B
5802 HP Venray

0478 581332 of buiten openingstijden voor het maken van een afspraak 06 23 31 00 22.
hulplijnvenray@gmail.com
www.venray.nl/noodloket-inkomen-particulieren
Digisterker
Cursussen 'Werken met de e-overheid'
www.digisterker.nl
Alles over DigiD
www.digid.steffie.nl
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