
De rekeninguittrekselprinters 
gaan in 2023 met pensioen 

Vanaf 28 april 2023 kun je geen rekeninguittreksels meer 
afdrukken aan de rekeninguittrekselprinter in je Argenta-
kantoor. Ontdek in deze folder drie andere manieren om je 
rekeninguittreksels te ontvangen of je saldo na te kijken.



Bekijk je uittreksels digitaal in Argenta Internetbankieren

Je kunt je rekeninguittreksels op elk moment op je computer of tablet digitaal bekijken.

Voordelen van Argenta Internetbankieren 

• Argenta Internetbankieren is uitgebreid beveiligd.

• Je downloadt eenvoudig je rekeninguittreksels, slaat ze op en drukt ze eventueel af.

• Je gebruikt minder papier. Een besparing voor jou en goed voor het milieu.

• Het is gratis.

Aan de slag met Argenta Internetbankieren

1. Ga op je computer of tablet naar argenta.be en klik rechts bovenaan op de knop ‘Aanmelden’.  
 
 
 
 
 

2. Meld je aan met je smartphone en itsme® of met je debetkaart en digipas (kaartlezer).  
De digipas krijg je gratis in je kantoor. 

3. Je bent nu aangemeld in Argenta Internetbankieren en kunt je rekeninguittreksels bekijken, 
opzoeken en downloaden.

Klik in het menu links op ‘Mijn rekeninguittreksels’ om je rekeninguittreksels van al je betaal-, spaar-, 
pensioenspaar- en effectenrekeningen te bekijken.

Eerste hulp bij Argenta Internetbankieren

Heb je nog geen toegang tot Argenta Internetbankieren? 

• Scan de QR-code met de camera van je smartphone en download zo de Argenta- 
app via de App Store (Apple) of Google Play Store (Android). Als je je registreert in de Argenta-app, 
krijg je automatisch toegang tot het internetbankieren op je computer of tablet.  

• Of neem contact op met je kantoor om toegang te krijgen.

Weet je niet of je toegang hebt tot Argenta Internetbankieren? 

Bel je kantoor of bel naar de klantendienst (03 285 51 11). Dan kijken we het voor je na.

Gebruik je Argenta Internetbankieren zelf niet, maar iemand anders met toegang tot je  
rekening wel?   

Ook die persoon kan via zijn eigen toegang tot Argenta Internetbankieren je rekeninguittreksels  
voor jou downloaden en eventueel afdrukken.
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Ontvang je uittreksels op papier via de post

Je kunt je uittrekels wekelijks of maandelijks via de post ontvangen. In functie van je pakket en je 
toegang tot Argenta Internetbankieren en de Argenta-app worden ze al dan niet gratis opgestuurd.

*Het vermelde bedrag is de verzendkost die gold op het moment van publicatie van deze folder  
(1 november 2022). De kosten worden bij elke interestafrekening mee afgerekend.

Heb je geen toegang tot  
Argenta Internetbankieren of 
de Argenta-app?

Heb je wel toegang tot Argenta 
Internetbankieren of de  
Argenta-app?

Green, Pro of geen pakket
Je betaalt* per enveloppe 1 euro + het standaardtarief van een  
postzegel om je uittreksels via de post te laten versturen.

Silver- of Gold-pakket

Vanaf 28 april 2023 kun je je 
rekeninguittreksels gratis elke 
maand via de post ontvangen.

Wil je ze wekelijks ontvangen? 
Dan betaal* je per enveloppe 1 
euro + het standaardtarief van 
een postzegel.  

Je betaalt* per enveloppe 1 euro 
+ het standaardtarief van een 
postzegel om je uittreksels via 
de post te laten versturen.

Bekijk je saldo in de Argenta-app, Argenta Internetbankieren 
of aan een Argenta-bankautomaat (vanaf voorjaar 2023)

Aan een  
Argenta-bankautomaat

Nieuw vanaf het voorjaar van 2023: steek je  
debetkaart in de automaat en bekijk je saldo.

In de Argenta-app Meld je aan in de app en bekijk een gedetailleerd overzicht van al 
je verrichtingen en je saldo op je smartphone of tablet. Waar en 
wanneer het voor jou past.

In Argenta  
Internetbankieren

Meld je aan in Argenta Internetbankieren en bekijk waar en  
wanneer je wilt een gedetailleerd overzicht van al je verrichtingen 
en je saldo op je computer of tablet.
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Wat je moet weten over je rekeninguittreksels

Wat is een rekeninguittreksel? 

Een rekeninguittreksel bevat een overzicht van het saldo, de inkomsten en uitgaven op je rekening.

Moet je je rekeninguittreksels afdrukken? 

Nee, het is niet nodig om je rekeninguittreksels op papier te bewaren. Je kunt ze altijd elektronisch 
bekijken of opvragen. Een elektronisch rekeninguittreksel heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als 
een uittreksel op papier.

Wanneer heb je een rekeninguittreksel nodig? 

Bij een conflict of geschil kunnen rekeninguittreksels nuttig zijn als bewijs. Het maakt niet uit of je de 
digitale of papieren versie gebruikt, beide zijn even rechtsgeldig.

Hoe vraag je een rekeninguittreksel op? 

Argenta bewaart je rekeninguittreksels gedurende tien jaar. Je kunt ze altijd digitaal of op papier 
opvragen:

Heb je hier nog vragen over? 
Lees meer op argenta.be/rup of bel of mail je kantoor. 
We staan voor je klaar.

Rekeninguittreksels 
van 30 november 2015 tot nu

Rekeninguittreksels 
van vóór 30 november 2015

Digitaal Gratis via Argenta  
Internetbankieren.

Tegen betaling op te vragen in je 
Argenta-kantoor.

Op papier Tegen betaling op te vragen in je Argenta-kantoor

Wat betekent dit voor jou?

Voorlopig hoef je niets te doen. Begin 2023 krijg je een bericht waarin we uitleggen welke optie om 
je rekeninguittreksels te ontvangen het best bij jou past (digitaal of via de post). Zodra je dat bericht 
gekregen hebt, kies je zelf of je akkoord gaat met de voorgestelde optie: 

• Ga je akkoord? Dan hoef je niets te doen. Vanaf 28 april 2023 ontvang je je uittreksels op de  
nieuwe manier. 

• Ga je niet akkoord en wil je je uittreksels op een andere manier ontvangen? Dan neem je contact 
op met je kantoor. Wees gerust, we zorgen ervoor dat je geen enkel rekeninguittreksel mist.

Hou je je rekeninguittreksels toch graag bij? Download ze in Argenta Internetbankieren  
en bewaar ze op je computer in plaats van ze af te drukken. Een besparing voor jou en  
goed voor het milieu.


