
Waar vindt u al uw jaaroverzichten (meestal in de loop van februari)? 

Kleine afwijkingen zijn mogelijk als gevolg van gewijzigde interface per bank. 

Voor elke gebruiker en/of rekening: Log in op de gebruikelijke wijze. 

Voor alle banken geldt dat u een PDF-bestand kunt downloaden. U klikt dan op het PDF-symbool of op de knop 

‘download het bestand’. U kunt dit overzicht bewaren op uw computer (kies dan ‘opslaan als’) voor later 

gebruik, of u kunt het direct openen (kies dan ‘openen’) en dan afdrukken. Gedownloade bestanden vindt u 

meestal op de computer in de map ‘Downloads’ in de Verkenner. Wij adviseren om het in ieder geval te 

bewaren op uw computer. Heeft u meerdere gebruikersnamen of accounts, log dan voor elke account apart 

in en download zo alle jaaroverzichten.  

LET OP: Bij de meeste banken werkt dit alleen op de computer, niet via de app op de telefoon.  

(Laatste info: Bij o.a. ING en RABO kan het inmiddels ook op de telefoon). 

ABN-AMRO 

Klik op ‘Zelf regelen’, vervolgens op '(Jaar-)overzichten downloaden' (2x). Kies dan per 

account/rekeninghouder en per rekening voor type overzicht (‘Financieel Jaaroverzicht’). Zet in de lijst die 

verschijnt een vinkje bij ‘Financieel jaaroverzicht 2022’, en klik op de knop ‘Downloaden’ onderaan. Bewaar op 

de PC. 

RABO 

Klik op “Account” (rechtsboven) dan op ‘Berichten’, zoek naar het bericht van eind januari 2023 met de tekst 

‘Uw jaaroverzicht’. Open dit bericht, het jaaroverzicht 2022 is als PDF-bestand bijgevoegd. Klik op de bijlage en 

download het bestand. Als dit niet werkt: type “jaaroverzicht” in de zoekbalk. Bewaar het bestand op de PC. 

ING 

Ga in het menu links naar ‘Service’. Klik dan in het tweede blok (‘Je downloads en overzichten’) op 

‘Jaaroverzichten’. Je kunt direct het juiste jaaroverzicht aanklikken. Klik vervolgens op ‘Bekijken of download 

(PDF)’. Bewaar het document op de PC. 

SNS 

Klik op ‘Jaaroverzichten en afschriften’. Vervolgens kiezen voor ‘Financiële overzichten’ en kies dan ‘Financieel 

overzicht betalen en sparen’. 

Midden in het scherm is een linkje ‘Jaaroverzichten totaal’. Klik hierop. Kies vervolgens het jaar (2022) en klik 

dan op ‘Print overzicht’. Het overzicht dat verschijnt kan via de rechtermuisknop (‘bewaren als…’) worden 

opgeslagen als PDF. Bewaar op de PC. 

ASN 

Klik in het menu links onder ‘Instellingen’ op ‘Financieel inzicht’, vervolgens op ‘Financieel jaaroverzicht’. Vink 

dan het tweede rondje aan voor ALLE rekeningen. Kies het jaar dat u wilt bekijken, door bij ‘selecteer een jaar’ 

2022 aan te geven. Klik dan op ‘downloaden’. Bewaar op de PC. 

TRIODOS 

Klik in het menu links op ‘Overzichten’, vervolgens op ‘Financieel Jaaroverzicht’. Kies het jaartal (2022) en 

download het overzicht. Bewaar het op de PC. 

KNAB 

Klik bovenaan in beeld op ‘Overzicht’ en vervolgens op ‘Persoonlijk Archief’. 

Dan klikken op de tab ‘Financiële overzichten’. Daar staan alle 

jaaroverzichten. Klik op het wolkje rechts in beeld voor alle jaaroverzichten 

2022. Downloaden en bewaren op de computer. 


