Afstortinstructie collectegeld
Het storten van collecteopbrengsten is mogelijk in bepaalde kantoren van ABN AMRO en de
Rabobank. Ga eerst na of het mogelijk is om te storten in het filiaal waar u wilt storten.
Voor ABN AMRO kunt u hiervoor bellen met 0900-0024 (alleen gebruikelijke telefoonkosten)
of u zoekt het filiaal op de internetsite van ABN AMRO
https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html.
Als u bij de Rabobank stort kunt u bellen met uw lokale Rabobank of u zoekt het filiaal op de
internetsite van de Rabobank https://www.rabobank.nl/particulieren/naar-uw-bank/. Via deze
site kunt u door te klikken kijken waar in de omgeving u bij de Rabobank geld kunt storten.
Wel kijken of er in een filiaal een stortautomaat aanwezig is.
Stort u meer dan € 2.500? Neemt u dan eerst contact op met het lokale bankfiliaal.
In sommige gevallen worden er afstortkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt door de
bank aan het Diabetes Fonds gecorrigeerd.
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. (Dit kan uw eigen
bankpas van een andere bank zijn).
2. Voer uw pas in:
a. Heeft u een pas van een andere bank, krijgt u de mededeling met deze pas kunt u
alleen geld storten op de Rabobankrekening van een aantal goede doelen. Klik
op doorgaan.
b. Heeft u een pas van de Rabobank, kies dan voor andere rekening.
3. Voer het rekeningnummer van de Rabobank in, (NL70 RABO) 0382 2627 00.
4. Voer als betalingskenmerk de vier cijfers van uw postcode in. Op deze manier
kunnen wij uw storting altijd terugvinden.
5. Kies munten, biljetten of beiden.
6. Schuif uw munten in de munteninvoer.
7. Doe de biljetten in de daarvoor bestemde opening.
8. Geweigerde munten vallen uit de onderkant van de automaat. Deze kunt u opnieuw
toevoegen tijdens het tellen of na de vraag wilt u nog meer biljetten/munten invoeren?
9. Wanneer u klaar bent vraagt de automaat of u gereed en akkoord bent, u drukt op
“ja”.
10. Wanneer er wordt gevraagd om een transactiebon drukt u op “ja”. U stuurt deze
samen met de afrekenstaat en (gewijzigde) collectantenlijst terug naar kantoor.
Vergeet niet een kopie te maken van de bon voor uw eigen administratie.
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STORTEN BIJ ABN AMRO
Muntgeld dient apart van briefgeld gestort te worden bij ABN AMRO. Briefgeld kan alleen
gestort worden via de aparte sealbag en stortingsspecificatie bijgeleverd bij uw bestelling.
Storten muntgeld
1. Storten doet u in de veelal grijze “G4S”- automaat. Druk op het scherm om te
beginnen.
2. Voor het afstorten van gelden heeft u een eigen bankpas nodig.
3. Stort het geld niet op uw eigen rekeningnummer om het vervolgens door te storten.
4. Druk op “Goede Doelen”.
5. Selecteer ons logo: Diabetes Fonds
6. U hoeft het rekeningnummer niet meer in te toetsen.
7. Deponeer uw collecteopbrengst in de afstortmachine. 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 en deze heeft u wel nodig.
8. Wanneer u klaar bent vraagt de machine of u gereed en akkoord bent, u drukt op “ja”.
Daarna drukt u op “Storting akkoord”.
9. Neem uw transactiebon mee. Hierop staat de datum en tijdstip van storting en
de gestorte waarden.
Storten briefgeld
1. Tel thuis het briefgeld
2. Vul alle gegevens in op de stortingsspecificatie.
- Sealbagnummer vindt u op de sealbag begint met AAS
- Rekeningnummer is NL81 ABNA 0707 0708 05 *
- Naam begunstigde Diabetes Fonds *
- Filiaalnummer hoeft niet persé
- Omschrijving graag uw collecteplaats invullen. Op deze manier kunnen wij uw
storting weer makkelijk terugvinden op onze rekening.
- Datum van storten
- Vul aantal biljetten per coupure in
- Vul totaal bedrag in
3. Vergeet niet het sealbagnummer (beginnend met AAS) te noteren op de
stortingsspecificatie en geef dit nummer aan ons door via de door u in te leveren
formulieren. Alleen dan kunnen wij het afgestorte geld matchen met uw
collecteplaats.
4. Stop het briefgeld tezamen met het origineel, zonder de doordruk van de
ingevulde stortingsspecificatie in de sealbag.
5. Bewaar de doordruk en stuur deze met de transactiebon naar het Diabetes Fonds in
de antwoordenvelop.
6. Sluit de sealbag
7. Deponeer de sealbag in de daarvoor bestemde sealbagautomaat. Deze staat veelal
buiten en is niet de normale pin/stortingsautomaat van ABN AMBRO. Laat de
sealbagautomaat de code op de sealbag scannen. Dit doet u voordat u hem in de
automaat gooit. U ontvangt een bonnetje. Bewaar deze goed. Dit is onderdeel
van uw stortingsbewijs.
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*Bij het nieuwe formulier is dit al ingevuld

