
Stappenplan Invers 
 

Zodra je in Mijn Warmtefonds de eerste twee stappen doorlopen heeft, kun je verder met de volgende 
stap: Het delen van je bankgegevens. Hiervoor gebruikt het Nationaal Warmtefonds Invers. In dit 
stappenplan leggen we je uit hoe je via Invers op een veilige manier je bankgegevens deelt. 

Ga veilig om met je inloggegevens en deel ze niet met anderen. Ook niet met ons. Wij zullen hier nooit 
om vragen. Meer informatie over hoe wij met je gegevens omgaan, lees je hier. 

Deze stap is niet in iedere aanvraag van toepassing. Als je in Mijn Warmtefonds de stap ‘Geef 
toestemming voor het delen van banktransacties’ niet ziet staan, is dit stappenplan voor jouw aanvraag 
niet van toepassing. Ga dan verder met de laatste stap, het uploaden van overige documenten.  

Als je de lening samen aanvraagt, moet je Invers allebei doorlopen via je eigen link. 

 

 

 

 

 

  

 
  

https://www.warmtefonds.nl/privacy/


1. Invers openen 
Zodra je op de link klikt, opent Invers in een nieuw scherm. Hier wordt in het kort uitgelegd waar je 
toestemming voor gaat geven en wat er met je gegevens gebeurt. Als je akkoord gaat met de 
voorwaarden, klik je op ‘Start’. Je kunt dan beginnen met het delen van je bankgegevens. 

 

In het volgende scherm kan het zijn dat er al een rekeningnummer klaarstaat. Dat is het 
rekeningnummer waarop maandelijks geïncasseerd zal worden, dit heb je doorgegeven in de aanvraag. 
Hier kun je rekeningen toevoegen. 

Door op ‘Nieuwe rekening’ te klikken, kun  je rekeningen toevoegen. De rekeningen die nodig zijn, zijn de 
rekeningen die je gebruikt voor de volgende ontvangsten en betalingen. Dit kunnen één of meerdere 
bankrekeningen bij verschillende banken zijn. 

Als je de lening al leen aanvraagt  zijn de volgende ontvangsten en betalingen van toepassing: 

- De bijschrijving van je inkomen 
- De afschrijving van je woonlasten 

En indien van toepassing: 

- De bijschrijving van kinderopvangtoeslag 
- De afschrijving van kinderopvangkosten 
- De afschrijving van kinder- en/of partneralimentatie 
- De afschrijving van je private-leasecontract 
- De afschrijving van je studieschuld door DUO 

Als je de aanvraag met zijn tweeën aanvraagt  heb zie je twee links staan, een voor iedere aanvrager. 
Beide aanvragers gebruiken hun eigen link om de van toepassing zijnde rekeningen toe te voegen. Voor 
iedere aanvrager zijn dat de ‘eigen’ inkomsten en uitgaven.  

LET OP: Belangrijk is dat het rekeningnummer met daarop de woonlasten altijd toegevoegd moet 
worden bij de link van de  hoofdaanvrager. Ook als dit het rekeningnummer van de medeaanvrager is. De 
hoofdaanvrager is de eerste persoon die genoemd wordt in de offerte. 

De ontvangsten en betalingen die van toepassing zijn voor de hoofdaanvrager zijn: 

- De bijschrijving van je inkomen 
- De afschrijving van je woonlasten 

En indien van toepassing: 

- De bijschrijving van kinderopvangtoeslag 
- De afschrijving van kinderopvangkosten 



- De afschrijving van kinder- en/of partneralimentatie 
- De afschrijving van je private-leasecontract 
- De afschrijving van je studieschuld door DUO 

De ontvangsten en betalingen die van toepassing zijn voor de medeaanvrager zijn: 

- De bijschrijving van je inkomen 

En indien van toepassing: 

- De bijschrijving van kinderopvangtoeslag 
- De afschrijving van kinderopvangkosten 
- De afschrijving van kinder- en/of partneralimentatie 
- De afschrijving van je private-leasecontract 
- De afschrijving van je studieschuld door DUO 

Let op: Het kan voorkomen dat er op een rekeningnummer inkomsten en uitgaven van zowel de 
hoofdaanvrager als de medeaanvrager te zien zijn (bijvoorbeeld bij een en/of rekening). Je dient dit 
rekeningnummer dan allebei toe te voegen via je eigen link. Als maar één van beiden dit doet, is dit niet 
voldoende. 

Je kunt zoveel rekeningen toevoegen als nodig. Belangrijk is dat alle van toepassing zijnde transacties 
te zien zijn. Je hoeft geen rekeningen toe te voegen die niet gebruikt worden voor je ontvangsten en 
betalingen, zoals bijvoorbeeld je spaarrekening. 

 

Zodra je op ‘Nieuwe rekening’ klikt, opent het volgende scherm. Hier kies  je de betreffende bank van het 
rekeningnummer dat je toe wilt voegen. Je wordt doorverwezen naar de online omgeving van je bank. 



 

Als je een rekeningnummer van een bank toevoegt waarvan je al eerder een rekeningnummer toe hebt 
gevoegd, kan het zijn dat de volgende melding tevoorschijn komt. Je klikt dan op ‘OK’ om verder te gaan. 

 

Binnen je eigen online bankomgeving dien je toestemming te geven voor het delen van je gegevens met 
Invers. Omdat de volgende stap zich afspeelt binnen je eigen bankomgeving, kunnen er verschillen 
zitten tussen de verschillende bankomgevingen. Hieronder zie je een voorbeeld van de Rabobank en 
een van de ING bank. Bij andere banken kunnen de stappen dus net wat anders zijn. 

In de volgende stap geef je toestemming aan je bank om je gegevens te delen met Invers. Later in het 
traject, in stap 3, geef je Invers toestemming om je gegevens te delen met het Nationaal Warmtefonds. 

 

  



2. Toestemming geven binnen je eigen bankomgeving 
Rabobank 
Je komt terecht in je bekende bankomgeving, waar je inlogt met je gegevens en je Rabo Scanner. 

 

Vervolgens kies je de rekening(en) die je toe wilt voegen. Je kunt meerdere rekeningnummers 
tegelijktertijd toevoegen. Let er in de volgende stappen op dat je telkens alle rekeningnummers 
aanvinkt waar je inkomen en lasten op staan. 

Allereerst geef je toegang tot het saldo van de geselecteerde betaalrekening(en). 

 

Andere  rekening 

Andere rekening 



Vervolgens geef je toegang tot de bij- en afschrijvingen van de afgelopen 90 dagen van de 
geselecteerde betaalrekening(en). Voor je kredietbeoordeling kijken wij naar de laatste maand. Wij 
kunnen je bij- en afschrijvingen gedurende 90 dagen raadplegen. 

 

Daarna geef je eenmalig toegang tot de volledige voor jou online beschikbare historie van bij- en 
afschrijvingen van de geselecteerde betaalrekening(en). Hiervan ontvangt het Nationaal Warmtefonds 
alleen de meest recente maand. Wij ontvangen dus geen uitdraai van je volledige bankhistorie, maar 
alleen de transacties van de meest recente maand. 

 

  

Andere rekening 

Andere rekening 

Andere rekening 

Andere rekening 



Nadat je drie keer toestemming hebt gegeven, moet je nog eens toestemming geven aan je bank om de 
gegevens met Invers te delen.  

 

 

  



ING 
Je komt terecht in je bekende bankomgeving, waar je inlogt met je gegevens. 

 

Vervolgens kies je de rekening(en) die je toe wilt voegen. Je kunt meerdere rekeningnummers 
tegelijktertijd toevoegen. 

 

  

Tenaamstelling 
Rekeningnummer 

Tenaamstelling 
Rekeningnummer 



Zodra je op verder klikt, zie je de melding dat je via je Mobiel Bankieren App toestemming moet geven. Je 
opent je app, logt in en ziet vervolgens een melding. Hier geef je Invers toestemming tot eerdere bij- en 
afschrijvingen en je rekeningsaldo voor de geselecteerde rekeningnummers.  

    

  



3. Terug naar Invers 
Zodra je dit gedaan hebt, zul je automatisch terugverwezen worden naar Invers. Hier geef je aan welk 
type rekening(en) je zojuist toegevoegd hebt. 

 

Daarna wordt nog gevraagd naar je geboortedatum. Die vul je in en je klikt op ‘Doorgaan’.  

 

Vervolgens zie je het zojuist toegevoegde rekeningummer terug naast de eerder toegevoegde 
rekeningnummers. Je kunt nu op ‘Nieuwe rekening’ klikken om een extra rekeningnummer toe te 
voegen. Als je alle betreffende rekeningnummers toe hebt gevoegd, ga je door met de afronding.  

 

  

Tenaamstelling en rekeningnummer 

Naam 



4. Definitieve toestemming geven 
Zodra je alle van toepassing zijnde rekeningen hebt toegevoegd, zie je deze allemaal terug in het 
overzicht. Let erop dat je ook toegang hebt verleend voor de opgegeven incassorekening. Dat kun je 
doen via de rode balk onder het rekeningnummer. Als je voor alle rekeningen toegang hebt verleend, zul 
je onder alle rekeningen een groene vink met ‘Verleend’ zien staan. Vervolgens klik je op ‘Afronden’. 

 

Hier dien je toestemming te geven aan Invers voor het delen van je gegevens met het Warmtefonds. Je 
vinkt het vakje aan en klikt op ‘Akkoord’ om je gegevens te versturen. Deze stap is erg belangrijk. Als je 
dit niet doet, worden je gegevens namelijk niet verzonden. 

 

Zodra je je gegevens verzonden hebt, worden deze automatisch verstuurd en toegevoegd aan je 
dossier. 

Rekeningnummer  
Tenaamstelling 

Rekeningnummer  
Tenaamstelling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens ga je terug naar Mijn Warmtefonds. Als het aanleveren van je bankgegevens via Invers 
gelukt is, zul  je een groen vinkje zien staan. Het kan zijn dat je eerst het scherm moet verversen.  
 
Als je overal een groen vinkje ziet of de Invers stap is verdwenen, ga je door met de laatste stap. Je 
sluit deze stap en opent de volgende door te kl ikken op de pijltjes, zoals hierboven aangegeven.  
 

https://mijn.warmtefonds.nl/account/login

