
Schrijf je nu gratis in 
voor de FiNBOX en 
maak kans op een iPad!

Ervaar nu nog meer betaalgemak en overzicht binnen internetbankieren. 
Want via internetbankieren kunt u rekeningen, acceptgiro’s en andere 
financiële post ontvangen, bewaren en nog makkelijker betalen. Bij ‘andere 
financiële post’ kunt u denken aan salarisstroken en aanslagen van uw 
water schap en gemeente. U krijgt eenvoudig toegang tot deze nieuwe 
mogelijkheden via FiNBOX, uw financiële inbox binnen internetbankieren.



Wat is FiNBOX?
Ervaar nog meer betaalgemak en overzicht. Want FiNBOX is een brievenbus binnen internet-
bankieren waar u rekeningen, acceptgiro’s en andere financiële post ontvangt, bewaart en nog 
eenvoudiger betaalt. Bij ‘andere financiële post’ kunt u bijvoorbeeld denken aan loonstroken, 
polisbladen, pensioenoverzichten en aanslagen van uw werkgever, waterschap, pensioenfonds 
en gemeente.

Uw verzekeringspost digitaal via FiNBOX; Wat zijn de voordelen?
Er zijn al bijna 200 bedrijven en instellingen die financiële post afleveren in FiNBOX en dit  aantal 
groeit snel. Ook Den Hartigh Adviesgroep. Onze verzekeringspost kunt u via FiNBOX ontvangen, 
bewaren en betalen. Deze dienst is gratis en zorgt voor meer gemak en overzicht. 
• Op één plaats uw financiële post ontvangen: binnen internetbankieren 
• Rekeningen niet meer kwijtraken of vergeten 
• Geen acceptgiro’s meer over typen: alles is al voor u ingevuld 
• Uw financiële post kunt u eenvoudig terugvinden en bekijken 
• Zeven jaar archief in uw eigen internetbankieren 

FiNBOX binnen internetbankieren: Waar zit het en hoe werkt het?
Om onze financiële post via FiNBOX te kunnen ontvangen, moet u zich eerst aanmelden via uw 
bank of bij ons. Direct aanmelden kan door hieronder uw bank te kiezen. Vervolgens ontvangt  
u onze post digitaal in uw FiNBOX. Op uw internetbankier startpagina wordt weergegeven  
of er nieuwe post klaar staat. FiNBOX vindt u bij ‘Betalen’ binnen internetbankieren. 
ABN AMRO internetbankieren: Betalen > FiNBOX > Nieuwe nota’s 
ING internetbankieren:   Betalen > FiNBOX > Af te handelen nota’s 
Rabobank internetbankieren: Betalen & Sparen > FiNBOX 
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