
 

   
Inloggen in Mijn Onview 

 Wat is Mijn Onview? 

Met de cliënt login van Mijn OnView heeft u de mogelijkheid om transacties in te zien die uw bewindvoerder heeft 

gedaan op alle rekeningen die zij/hij voor u in beheer heeft. 

Tevens kunt u het Budgetplan bekijken en afdrukken en een overzicht van uw inkomsten en uitgaven of schulden 

met of zonder aflossingen bekijken en afdrukken. 

Inloggen in Mijn Onview 

Ga naar een internetbrowser (Windows Internet Exporer/Mozilla Firefox/Google Chrome ed.) en typ de volgende 

link in: 

http://mijn.onview.nl/ of klik op deze link. U krijgt dan onderstaand inlogscherm. 

 

Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in die u van uw bewindvoerder heeft ontvangen en druk op de button 

“Aanmelden”. 

Vervolgens komt u in het informatiescherm met welkomstboodschap en gegevens van uw bewindvoerder. 

 

Hierna kunt u in de linkerbalk kiezen voor de volgende mogelijkheden: 

 

 



 

   

Transacties 

Door met uw muis in de linkerbalk op Transacties te gaan staan wordt de balk geel. Door erop te klikken opent 

rechts een scherm waar u onder de blauwe balk Transacties een rekeningnummer ziet staan. Door op het zwarte 

driehoekje te klikken volgt een lijstje met de voor u beschikbare rekeningnummers. 

Nadat u een van de rekeningnummers heeft geselecteerd, door er op te klikken, kunt u aangeven over welke 

periode u een Rapport wilt. Door op de button “Rapport laden” te klikken maakt Mijn OnView een rapport aan 

wat onder in het scherm verschijnt  (zie onderstaand voorbeeld). 

 

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u 

aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport. 



 

   

Budgetplan 

In het overzicht Budgetplan ziet u opgesomd per termijn wat er voor bedragen zijn gepland voor inkomsten, 

uitgaven en reserveringen. 

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht 

Budgetplan moet gaan. 

Ook kunt u kiezen of het overzicht Budgetplan ook de aflossingen moet laten zien door in de checkbox te klikken 

zodat er een vinkje komt te staan. 

Na het invullen van de velden klikt u op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten 

maken 

 

 

 



 

   

 

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u 

aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport. 

Inkomsten en Uitgaven 

In het overzicht Inkomsten en Uitgaven ziet u wat er daadwerkelijk in een bepaalde periode aan inkomsten en 

uitgaven is geweest inclusief de aflossingen. 

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht 

Inkomsten en Uitgaven moet gaan. 

Na het invullen van de velden klikt op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten maken 

 

 

 



 

   

 

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u 

aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport. 

Schulden 

In het overzicht schulden kunt u een overzicht aan laten maken met al uw schulden en kunt u per schuldeiser de 

totaalvordering, het reeds afgeloste bedrag en nog af te lossen bedrag bekijken. 

 

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u 

aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.                         


