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Zoomit: Maak u het leven gemakkelijker met de elektronische ARAG-factuur 
 
De digitalisering valt niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Ook ARAG biedt 
u de dienst Zoomit aan, waarmee u via uw internetbankingprogramma uw facturen 
digitaal kan ontvangen, betalen en bewaren. 
 
Waarom ook ARAG het Zoomit project promoot? Omdat u met Zoomit heel wat extra 
voordelen geniet:  
 

> Hoe werkt Zoomit? 
Uw bankrekeningnummer is uw nieuw adres. 
Documenten worden rechtstreeks verstuurd naar uw bankrekeningnummer. Dankzij 
Zoomit kan u deze documenten onmiddellijk consulteren en behandelen via uw 
internetbankingprogramma.  
 

> Hoe gaat Zoomit tewerk? 
1) U wordt via e-mail op de hoogte gebracht wanneer een nieuw document beschikbaar 
is. 
 
2) U kan facturen goedkeuren en betalen mits enkele muisklikken in uw 
internetbankingprogramma. Het overschrijvingsformulier is reeds ingevuld. 
 
3) Wanneer u een betaling mocht vergeten, wordt u een rappelmail toegestuurd enkele 
dagen voor de vervaldatum. Zo vermijdt u administratiekosten en onderbrekingen van 
de dienstverlening door uw leveranciers.  
 

> Geen aanpak noch registratie 
Zoomit wordt geïntroduceerd in uw internetbankingprogramma en vereist geen 
inschrijving noch activatie. Zij, die de facturen en loonfiches aanleveren, beslissen zelf of 
zij u de dienst Zoomit wensen aan te bieden. U hoeft dus zelf niets aan te vragen. U 
dient enkel, per zender, te bevestigen of u zijn/haar documenten wilt ontvangen via 
Zoomit.  
 

> U wint tijd 
U ontvangt uw elektronische facturen rechtstreeks in uw internetbankingprogramma. 
Betalen via Zoomit is heel eenvoudig: één muisklik volstaat om de factuur te betalen. U 
hoeft geen verdere gegevens of informatie meer in te voeren! 
 
“Ik heb wel wat beters te doen dan tijd verliezen met paperassen! 
Mijn facturen raken niet meer verloren. Ik ontvang een e-mail wanneer ze beschikbaar 
zijn in mijn Internet Banking. Enkele dagen voor de uiterste betaaldatum ontvang ik 
een herinnering via e-mail.” 
 
Betalingen kan ik snel afhandelen. De factuur en een vooraf ingevuld 
overschrijvingsformulier met het bedrag, het rekeningnummer en de mededeling staan 
klaar in mijn Internet banking. Ik kan mijn facturen met enkele muisklikken betalen. Ik 
hoef niet langer alles over te typen. Zo verlies ik minder tijd met paperassen. 



   

  2 
 

 
“Ik heb een duidelijk overzicht van mijn documenten. Mijn facturen en loonbrieven zijn 
duidelijk geordend, samen met de betalingen, op één beveiligde plaats: mijn Internet 
Banking.” 
 
→ U hoeft niet langer te zoeken naar documenten in stapels papier noch klasseren 
→ U bewaart uw documenten heel eenvoudig op uw PC 
→ U hoeft uw facturen niet te zoeken op de site van iedere leverancier  
 

> Zoomit is volledig gratis 
U dient enkel over een homebankingpakket te beschikken. En Zoomit zal ook gratis 
blijven, dat is namelijk een wettelijke verplichting.  
 

> U beheert uw facturen zoals u dat wil 
Met Zoomit kan u uw facturen raadplegen en betalen wanneer u dat wil. Zoomit 
archiveert ze gedurende 18 maanden, maar u kunt ze afdrukken of downloaden op uw 
PC als u ze langer wil bewaren. 
 
“Ik betaal wanneer ik wil. Het is mijn geld en ik beslis zelf wel wat en wanneer ik 
betaal. Zoomit is geen domiciliëring, gedaan dus met onaangename verrassingen 
zoals ongewenste, verkeerde, dubbel of op een slecht moment uitgevoerde betalingen. 
Ik betaal op tijd. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Zo vermijd ik 
administratiekosten en onderbrekingen van de dienstverlening door mijn leveranciers.” 
 
→ Uw facturen komen toe in uw Internet banking 
→ U heeft alles bij de hand 
→ Uw facturen raken niet meer verloren 
→ U ontvangt een e-mail zodra een nieuwe factuur beschikbaar is in uw Internet 
banking 
→ Enkele dagen voor de uiterste betaaldag ontvangt u een herinnering via e-mail  
 

> U werkt 100% veilig 
Net zoals uw internetbankingsysteem is Zoomit een strikt beveiligd programma dat 
garant staat voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en totale veiligheid. 
 
“Mijn documenten staan klaar bij de verzender tot ik ze opvraag. Ze staan niet bij 
Zoomit of bij mijn bank.” 
 
Personen met wie u een bankrekening deelt, kan u toegang geven tot de documenten. 
Wat persoonlijk is, blijft persoonlijk. Wat gezamenlijk is, kan gedeeld worden.  
 

> U draagt bij aan de bescherming van het milieu 
Zoomit is bijzonder ecologisch want alles gebeurt online. Paperassen en bergen papier 
behoren definitief tot het verleden. Door Zoomit te gebruiken helpt u ons papier te 
besparen en draagt u actief uw steentje bij aan de bescherming van het milieu!  
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> Wenst u Zoomit te gebruiken? Wat moet u dan doen? 
Ga eerst na of uw bank de Zoomit-dienst aanbiedt, open daarna uw 
internetbankingprogramma en klik op het Zoomit-icoontje. Geef tenslotte uw 
toestemming om de ARAG-facturen digitaal te ontvangen door het overeenstemmende 
vakje aan te vinken.  
 

Verzenders en banken 
“Ik wil geen leveranciers die papieren facturen sturen, ik heb Zoomit.” 
 
Wij zijn al met meer dan 600.000 Zoomit-gebruikers en iedere maand komen er 30.000 
bij. 
 
Zoomit is een gezamenlijk initiatief van de Belgische banken. Meer dan 95% van de 
7.400.000 actieve Internet Banking gebruikers hebben gratis toegang tot Zoomit bij 13 
banken. 
 
Banken die Zoomit aanbieden : 
 

 
 
Zodra u uw akkoord heeft gegeven voor de gebruiksvoorwaarden van Zoomit heeft u 
automatisch toegang tot uw online factuur en zal u dus geen papieren facturen meer 
ontvangen. 
 

Voor een Zoomit demo, klik hier en bekijk de video. 

 

https://www.zoomit.be/content/zoomit/nl/start/video.html

