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MOEITE MET DE DIGITALE 
OVERHEID? 
Het Groninger Forum maakt je Digisterk

In de cursus Digisterker leer je stap voor stap hoe je handig en veilig 

je zaken bij de digitale overheid regelt. Hoe vraag je een DigiD aan 

en hoe gebruik je die? De websites van UWV, SVB, de Belasting-

dienst en de gemeente Groningen komen aan de orde. 

En hoe je zelf zaken regelt op bijvoorbeeld MijnOverheid.nl. 

De cursus wordt gegeven in kleine groepen van acht personen en 

bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur.

Cursuslocaties en data
+ Locatie De Wijert | woensdag 7 maart

+ Locatie Hoogkerk | dinsdag 27 maart 

+ Locatie Vinkhuizen | woensdag 9 mei 

+ Locatie Selwerd | dinsdag 4 september

+ Locatie Lewenborg | woensdag 3 oktober

+ Locatie Beijum | dinsdag 6 november 

> 19.00-21.00 uur

Aanmelden kan in al onze vestigingen of 

via www.groningerforum.nl/belastingen

Bedoeld voor alle inwoners van de stad Groningen die kunnen 

omgaan met een computer. 
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Liever eerst meer leren over computergebruik? 

Kijk dan op onze site voor de cursus Klik&Tik

BELASTINGAANGIFTE DOEN?
Het kan in het Groninger Forum

Wil je zelf je belastingaangifte doen, maar heb je thuis de 

mogelijkheden niet? In alle bibliotheekvestigingen van het Groninger 

Forum zijn computers voor je gereserveerd om zelfstandig 

aan de slag te gaan met belastingzaken. Als je wilt, kun je de 

belastingaangifte printen. Uiteraard zijn de computers en de 

verbinding goed beveiligd. 

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE? 
Kom dan naar ons inloopspreekuur

+ 1 maart t/m 31 mei 2018 | Iedere donderdag tussen 18.00-20.00 uur

+ Groninger Forum, Oude Boteringestraat 18 

Studenten van WIJS Groningen helpen je met: 

+ Aanvragen of activeren van je DigiD

+ Invullen van belastingaangifte

+ Aanvragen of wijzigen van huurtoeslag en zorgtoeslag

+ Schrijven van bezwaarschrift

+ Uitstel aanvragen

+ Aanvragen van betalingsregeling


