
Voorwaarden  
ABN AMRO Grip app

1.  De Grip app is ontwikkeld door ABN AMRO Bank N.V. 
gevestigd te Amsterdam. Handelsregister K.v.K. 
Amsterdam, nummer 34334259. De app is gebaseerd op 
de technologie van Tink AB. Uiteraard voldoen we aan de 
richtlijnen en veiligheidseisen van ABN AMRO.

Gebruik van de app

2.  Met deze app weet jij wat je besteedt. Door je transactie
gegevens van je bankrekening(en) aan Grip toe te voegen, 
heb je direct een compleet inzicht van je in en uitgaven. 
Bekijk alle mogelijkheden.

3.  Je registreert je voor Grip met je telefoonnummer en 
maakt zelf een inlogcode aan. Met deze inlogcode log je 
vervolgens in bij Grip.

4.  Je kunt ook inloggen met je vingerafdruk. Zorg ervoor dat 
alleen jouw eigen vingerafdrukken zijn geregistreerd op je 
mobiel. Als er vingerafdrukken van anderen op je mobiel 
zijn geregistreerd, hebben zij toegang tot jouw Grip app en 
kunnen zij jouw gegevens inzien. Ben je er niet zeker van of 
er vingerafdrukken van andere op jouw mobiel zijn 
geregistreerd? Verwijder dan alle vingerafdrukken en 
registreer alleen jouw vingerafdrukken opnieuw.

5.  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je de app niet 
gebruiken.

6.  Je kunt altijd stoppen met Grip. Je moet dan jouw Grip
account verwijderen. Log hiervoor in, ga naar Profiel, kies 
voor Gripaccount en kies voor Gripaccount verwijderen. 
Wil je niet langer inzicht in je terugkerende uitgaven? Deze 
functie kun je ook elk moment aan of uitzetten. Meer 
informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring. 

Gegevens in de app

7.  Je kunt bankrekeningen van verschillende banken 
toevoegen aan Grip. Op onze website kun je zien welke 
banken momenteel worden ondersteund.

8.  Heb je een gezamenlijke rekening? Dan kun je deze 
rekening ook koppelen aan de Grip app. Je hebt dan wel 
toestemming nodig van jouw mederekeninghouder(s). 
Informeer de mederekeninghouder(s) over de inhoud van 
deze gebruikersverklaring en de privacyverklaring en krijg 
zijn/haar toestemming(en).

9.  Je kunt ook ABN AMRO Credit Card gegevens toevoegen 
aan de Grip app. Hiervoor moet je eerst je ABN AMRO 
Credit Card in de Mobiel Bankieren app van ABN AMRO 
activeren. Je kunt zowel een ABN AMRO Credit Card als 
een ABN AMRO Gold Card toevoegen aan je 
rekeningoverzicht. Heb je een of meer extra creditcards 
(bijvoorbeeld samen met je partner)? Dan kan alleen de 
hoofdcardhouder de creditcard toevoegen en bekijken. Hij 
of zij kan dan wel alle betalingen zien, ook van de extra 
cards. Informeer de andere gebruikers van de ABN AMRO 
Credit Card dat deze wordt toegevoegd aan de Grip app.

10.  We zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van 
de app. We zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk als de 
informatie in de app niet juist of onvolledig is. Ook zijn we 
niet verantwoordelijk voor de rekeninginformatie die door 
andere banken aangeleverd wordt. Je vrijwaart ons voor 
alle aanspraken van derden die betrekking hebben op (het 
gebruik van) de Grip app.

11.  We laden het saldo van je bankrekening(en) in op het 
moment dat je inlogt bij Grip. Het saldo zoals opgegeven 
door jouw bank, is het meest actuele saldo.
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https://www.abnamro.nl/gripapp
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/toelichting-privacy.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/internet-en-mobiel/apps/grip/index.html


* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

Algemene informatie

12.  De informatie van de Grip app is niet bedoeld als advies of 
als vervanging van advies. De keuzes die jij maakt op basis 
van de informatie in de Grip app interpreteert, zijn jouw 
eigen verantwoordelijkheid.

13.  Aan het gebruik van de Grip app zijn geen kosten 
verbonden.

14.  We mogen het gebruik van de Grip app beperken, tijdelijk 
stopzetten of definitief stopzetten. We mogen dit ook doen, 
als je je niet aan de Algemene Voorwaarden van 
ABN AMRO houdt.

15.  Wil je weten hoe we omgaan met jouw 
persoonsgegevens? Lees dan onze Privacyverklaring.

16.  We kunnen deze Gebruikersvoorwaarden altijd wijzigen. 
Daarover word je geïnformeerd, zodra je opnieuw inlogt in 
de app.

17.  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Amsterdam.

18.  Heb je vragen over de Grip app? Kijk dan op onze website.

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10  

(1082 PP) te Amsterdam (Nederland).  

Het telefoonnummer is 0800-024 07 12. 

Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl 

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van 

De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020215. 

ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van spaarproducten. 

Het depositogarantiestelsel is van topassing op ABN AMRO Bank N.V.

Bij uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij 

ABN AMRO Bank, bij ABN AMRO MeesPierson en bij MoneYou opgeteld. 

Meer informatie over het depositogarantiestelsel  kunt u vinden  

op abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer  

0900 - 0024*. 

ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister  

K.v.K. Amsterdam onder nummer 34334259.  

Het btw-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is  

NL 820646660B01. 
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