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In deze financiële handleiding  vindt u de benodigde stappen voor de financiële afwikkeling van de 

collecte.  Een deel vindt u ook terug in de algemene handleiding. 

U kunt bij zowel de Rabobank als de ABN AMRO Bank uw collectegeld afstorten.  Onze voorkeur 

heeft de Rabobank in verband met een gebruiksvriendelijkere verwerking van de financiële 

gegevens. De werkwijze verschilt iets per bank. Deze kunt u nalezen in deze handleiding. 

Een aantal aandachtspunten ten aanzien van de financiële afwikkeling willen we u graag 

meegeven: 

 Vul het afdrachtformulier direct na het tellen van de collecteopbrengst in met een getuige en 

stuur hem binnen twee weken op naar ons, dat is voor 20 november 2016.  

 Maak altijd een kopie van het afdrachtformulier, transactiebon/stortingsbewijs en overige 

financiële administratie aangezien er met de post zaken kwijt kunnen raken. 

 Stort zo spoedig mogelijk af in verband met uw eigen veiligheid. Het collectegeld lang in huis 

hebben, raden wij af.  

 Wij adviseren u de storting bij de bank met twee personen te doen voor uw eigen veiligheid. 

 Voor meer informatie over de financiële afwikkeling kunt u terecht op onze site: 

www.diabetesfonds.nl/collecte  

Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte 

In hoofdstuk 7-9 uit de algemene 

handleiding staat bijgaande informatie. 

http://www.diabetesfonds.nl/collecte
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Afstorten bij de Rabobank en ABN AMRO Bank  

 
Het storten van collecteopbrengsten is mogelijk in bepaalde kantoren van de ABN AMRO en 

Rabobank. Ga eerst na of het mogelijk is om te storten in het filiaal waar u wilt storten. Voor ABN 

AMRO kunt u bellen met 0900-0024 (alleen gebruikelijke  telefoonkosten) of u zoekt uw filiaal op met 

behulp van de overzichtslijst die op onze site staat.  Als u bij de Rabobank stort kunt u bellen met het 

lokale kantoor of u kijkt hier https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/naaruwbank/ 

Zoek hier op plaats -> linksboven klikt u op automaten -> stortautomaat. Stort u meer dan € 2.500? 

Neemt u dan eerst contact op met het collecteteam in Amersfoort. Op onze site vindt u voor beide 

banken een brief die u mee kunt nemen naar de bank waarin staat  dat u de collecteopbrengst komt 

afstorten. 

 

Storten bij de Rabobank 

Munt- en briefgeld stort u bij de Rabobank in dezelfde automaat. U heeft geen stortingspapieren 

nodig.  

1. Om te storten bij de Rabobank heeft u altijd een bankpas nodig.  

2. Voer uw pas in en toets uw pincode in. 

3. Druk bij storten op “andere rekening”. 

4. Voer het rekeningnummer van de Rabobank in, beginnend met een 0 (het gedeelte tussen 

haakjes) IBAN-nummer: NL70 RABO (03822 62 700). 

5. Voer als betalingskenmerk de vier cijfers van uw postcode in. Op deze manier kunnen wij uw 

storting altijd terugvinden. 

6. Kies biljetten en/of munten. 

7. Als u de biljetten heeft ingevoerd drukt u op gereed. 

8. Schuif uw munten in de munteninvoer. 

9. Wanneer u klaar bent vraagt de automaat of u gereed en akkoord bent, u drukt op ja. 

10. Geweigerde munten vallen uit de onderkant van de automaat. Deze kunt u opnieuw toevoegen 

tijdens het tellen. 

11. Wanneer er wordt gevraagd om een transactiebon drukt u op ja.  

 

  

Storten bij ABN AMRO Bank 

Muntgeld dient apart van briefgeld gestort te worden, in twee aparte automaten. Briefgeld kan 

alleen gestort worden met de aparte sealbag en stortingsspecificatie. 

Storten briefgeld 

1. Tel thuis het briefgeld en stop dit in de sealbag. Een sealbag kan maximaal 200 biljetten bevatten. 

2. Noteer het sealbagnummer (beginnend met AAG) op de stortingsspecificatie (de drie papiertjes op 

elkaar). 

3. Vul bij naam en plaats uw naam en plaats van storten in. Op deze manier kunnen wij uw storting 

altijd terugvinden. 

4. Vul de datum van storten in. 

U bent nu klaar met afstorten. 

https://extra.abnamro.nl/maps/index_new.php
https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/naaruwbank/
https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/naaruwbank/
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5. Vul onder “Specificatie biljetten EUR” in hoeveel er is opgehaald:. Vul het aantal biljetten in van 

elke coupure, met daarachter het bedrag en vul het totaalbedrag in. Vul vervolgens de datum in 

wanneer u de storting gaat doen. 

6. Voeg blad 1 toe aan de sealbag en sluit deze. 

7. Deponeer de sealbag in daarvoor bestemde sealbagautomaat. Deze staat veelal buiten en is niet 

de normale pin/stortingsautomaat van ABN AMBRO. Houd de sealbag bij het rechtervak met de 

streepjescode naar boven en de pijltjes op de sealbag richting de automaat. Het rechtervak wordt 

automatisch geopend. Leg de sealbag erin. De automaat sluit en u ontvangt een bon: deze komt er 

aan de rechterkant uit. Nu is de storting gereed. 

8. Deponeer blad 2 in de daarvoor bestemde brievenbus, deze vindt u niet altijd direct naast de 

automaat, maar bijvoorbeeld bij de ingang van het kantoor. 

9. Blad 3 is onderdeel van uw stortingsbewijs en stuurt u samen met het stortingsbewijs van de 

sealbag en de stortingsbon van het muntgeld (totaal drie bewijzen), de afrekenstaat en 

collectantenlijst terug naar kantoor. Vergeet u niet kopieën van de stortingsbonnen te maken.  

NB: Noteer op het afdrachtformulier het sealbagnummer bij opmerking, het nummer bestaat uit 3 

letters en 7 cijfers 

Een sealbagautomaat ziet er zo uit: 
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Storten muntgeld 

Sinds dit jaar is er een speciaal menu voor Goede Doelen waardoor het afstorten van muntgeld heel 

eenvoudig is en je geen rekeningnummer in hoeft te toetsen op het afstortautomaat. Dit is de instructie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  

 

 

 

 

 

 

Wanneer de storingsbak vol zit krijgt u een melding op het scherm. Er dient dan op de knop 

“doorgaan” geklikt te worden. Wanneer dit niet wordt gedaan wordt de storting wel verwerkt, 

maar komt er geen bon uit. 

 

Stap 3. Wanneer u klaar bent vraagt de machine of u gereed en akkoord bent: u drukt op ja. Daarna 
drukt u op “Storting akkoord”.  Neem uw transactiebon mee. Hierop staat de datum en tijdstip van 
storting en de gestorte waarden en is hiermee uw stortingsbewijs.  

Stap 1. Druk op de knop Goede 

Doelen 

Stap 2. Selecteer ons logo: Diabetes 

Fonds en bevestig. De telling kan nu 

starten. 

Stap 1. Druk op de knop   

Goede Doelen 

U bent nu klaar met afstorten. 
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