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Instructie afstorten Collectegelden 2021 
 

Per 1 oktober 2021 is het afstorten bij bankfilialen niet meer mogelijk, op een enkele 

uitzondering na. Vanaf deze datum kun je afstorten bij de automaten van Geldmaat. Op 

de site van Geldmaat staat een overzicht van de afstortlocaties. 

Lees deze instructie zorgvuldig voordat je gaat afstorten en neem deze mee bij het 

afstorten. Zo volg je de juiste stappen. 

LET OP: Muntgeld en briefgeld moeten los van elkaar gestort worden op twee verschillende 

locaties, tenzij je gebruikmaakt van de laatste Rabobank-automaten die nog beschikbaar 

zijn, zie onderstaande locaties. 

Voor de volgende plaatsen geldt een uitzondering en zijn de Rabobank-filialen nog open 

voor het afstorten (zowel briefgeld als muntgeld kan hier worden gestort).  

Maak je gebruik van één van deze locaties? Storten kan op het rekeningnummer van de 

Rabobank: NL70 RABO 038 22 62 700. Geef als kenmerk de vier cijfers van je postcode 

mee. 

In Groningen: 

• Groningen stad (3 locaties) 
• Appingedam 
• Delfzijl 

  

Zeeland: 

• Terneuzen 
• Goes 
• Vlissingen 
• Zierikzee 
• Tholen 

  

Overig: 

• Ermelo 
• Bunschoten 
• Barneveld 
• Gouda 
• Woerden 
• Alphen a/d Rijn 
• Harskamp 
• Schoonhoven 

 

  

https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/planning/
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Voormelden muntstorting vanaf 10.000 euro: 

Verwacht je meer dan €10.000,00 af te storten? Neem dan op de dag van de 

geplande afstorting contact op met de helpdesk van Geldmaat (088 - 110 41 00, optie 

1 storingen). De helpdesk kijkt dan met je mee naar wat de beste locatie of het 

beste moment is om de storting uit te voeren. 

Om je zo goed mogelijk te helpen, is het handig dat je aangeeft op welke plaats/locatie je wilt 

afstorten en wat de waarde van de storting ongeveer is. 

 

Tot slot: 

Om de druk op de helpdesk niet onnodig te vergroten, benadrukt Geldmaat dat voormelden 

van muntstortingen echt alleen bedoeld is voor stortingen vanaf € 10.000,00 of bij een 

storing die ontstaat tijdens de storting zelf. Op het muntautomaat zit een sticker waarop het 

telefoonnummer van de helpdesk te vinden is. 
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Stap 1: Het afstorten van muntgeld  
Hieronder de instructie voor het afstorten van het muntgeld. Muntgeld kan afgestort 

worden bij de Geldmaat-automaten die meestal staan bij de Gamma of de Karwei.  

1. Zoek via deze kaart  

 een automaat van Geldmaat waar je muntgeld kunt storten. Deze automaten staan bijna 

altijd bij de kassa’s van een Gamma of Karwei. De openingstijden vind je ook op de 

kaart. 

 Tik bovenin je plaatsnaam in om de dichtstbijzijnde afstortlocatie te vinden. Via het filter 

kun je kiezen voor ‘munten ’storten’. 

 

2. Neem je eigen bankpas mee. 

Let op, dit moet een pas zijn van ING, ABN AMRO of Rabobank. Heb je deze niet? 

Vraag dan of een andere vrijwilliger uit het collecteteam met zijn/haar eigen pas 

met je meegaat of eventueel een familielid. 

3. Bereid je storting goed voor, stort de collecte in één keer. Wil je de opbrengst per bus 

weten? Tel die dan zelf voor je naar de automaat gaat. Dit scheelt stortingskosten. 

Sorteer de inhoud van de bussen en stort alleen losse, schone en droge euromunten, 

want er mogen geen andere voorwerpen tussen de munten zitten. Verwijder daarom alle 

vreemde voorwerpen zoals paperclips of elastiekjes voor je de munten stort. Doe je dat 

niet, dan kan de automaat vastlopen. 

 

4. Selecteer op het scherm dat je wilt storten op de centrale rekening van het Diabetes 

Fonds, deze staat tussen andere goede doelen, verderop in het document bij de 

afbeeldingen wordt hier uitleg over gegeven. Vul bij het betaalkenmerk de 4 cijfers van 

de postcode van de collecteplaats in. 

 

Hieronder vind je de stappen die je op het scherm van de Geldmaatautomaat 

doorloopt. 

 

Algemene informatie: 

De automaten voor het storten van munten hebben een aanraakscherm en een toetsenbord. 

Soms moet je het scherm aanraken om verder te gaan en soms moet je het toetsenbord 

gebruiken. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Als de papierrol van de automaat op is, krijg je 

voor je jouw transactie start, de vraag of je door wilt gaan of stoppen. (als deze op is kun je 

namelijk geen transactiebon printen). Ga gerust storten, maar probeer een foto te maken van 

het scherm waarbij gevraagd wordt ‘Gaat u akkoord met de storting?’ 

 

https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/?functionality=Munten%20storten
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Is je pas niet geschikt voor de automaat of toets je een verkeerde pincode in, dan staat op 

het scherm: transactie met deze pas is niet mogelijk. Vergeet dan niet je pas uit de automaat 

te halen. Neem in dit geval contact op met het collecteteam: 033 – 462 20 55 of 06 - 82557 

644. 

 

 

  

Als je bij de automaat komt, zie je scherm 1 of scherm 2. Raak het scherm aan om te 

beginnen. Je kunt alleen met een betaalrekening en betaalpas van ABN AMRO, ING of 

Rabobank munten storten. 
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Doe je pas in de pasopening op de automaat. De pasopening zit recht onder het toetsenbord 

aan de voorkant van de automaat. 

 

 

Toets nu je pincode in op het toetsenbord van de automaat. Daarna druk je op de OK-knop. 

Let erop dat niemand met je meekijkt. 
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Haal nu je pas weer uit de automaat. 

 

 

Hier kun je kiezen op welke rekening je de munten wilt storten. Je wilt de opbrengst van de 

collecte storten, kies daarom voor ‘Goede doelen’ op het scherm. 
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Je hebt gekozen om te storten op rekening van een goed doel. Op dit scherm kies je de tegel 

van het Diabetes Fonds. Dit doe je door het plaatje aan te raken. Als het Diabetes Fonds niet 

op deze pagina staat, kies je ‘Kijk verder’. 
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Gebruik de cijfers op het scherm om bij het betaalkenmerk de vier cijfers van je eigen 

postcode in te vullen en kies voor ‘Doorgaan’. Heb je per ongeluk een ander goed doel 

geselecteerd? Kies dan voor ’Terug’ om dit te wijzigen. 

 

 

Ben je klaar om te storten? Kies dan voor ‘Doorgaan’ op het scherm. Zitten er nog andere 

voorwerpen tussen de munten? Kies dan voor ‘Afbreken’ op het scherm. 
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De automaat bereidt zich voor op de storting. 

 

 

Het luik van de invoerlade op de automaat gaat open. Leg de munten nu in de invoerlade. Er 

passen ongeveer 900 munten in de invoerlade. 
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Als alle munten in de invoerlade geteld zijn, zie je een overzicht van je storting op het 

scherm. Ben je klaar? Kies dan voor ‘Afronden’ op het scherm. Je gaat nu naar scherm 15. 

Dit kan wat langer duren. 

 

 

Is de invoerlade vol, dan sluit deze. Je moet nu ‘Akkoord’ geven op dit deel van de storting. 

Heb je nog munten over? Wacht dan tot de invoerlade weer open gaat en doe de rest van de 

munten in de lade.  

Telkens wanneer de invoerlade vol is, sluit deze en moet je ‘Akkoord’ geven op een deel van 

jouw storting. Zodra je op ‘Akkoord’ drukt, wordt dat deel van de munten direct verwerkt. 

Geef je  geen ‘Akkoord’, dan krijg je alle munten terug. 
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Je ziet nu het totaal van al je deelstortingen. Als je akkoord bent met het bedrag kies je voor 

‘Akkoord’ op het scherm. De verwerking kan nu een korte tijd duren. Als je vindt dat het 

bedrag niet klopt, kies dan voor ‘Niet akkoord’. Als je voor ‘Niet akkoord’ kiest, geeft de 

automaat alle munten terug. 

 

 

De niet-herkende munten worden tijdens het tellen uit de storting gehaald. Ze liggen in de 

bak aan de voorkant van de automaat. Vergeet ze niet mee te nemen. 
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De automaat verwerkt de storting. 

 

  

Kies voor ‘Ja’ op het scherm, zodat je een transactiebon ontvangt. Deze heb je nodig als 

stortingsbewijs. 
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Neem de bon uit de automaat. 

 

  

De storting is bijgeschreven. Tot de volgende keer.  



 

 

15 

Stap 2: Het afstorten van briefgeld  
1. Verzamel alle getelde biljetten en bijbehorende telbriefjes. 

2. Stop de biljetten per maximaal 600 stuks in de sealbags die je als organisator van de 

collecte in je woonplaats per post thuis hebt ontvangen. Bij meer dan 600 biljetten 

gebruik je meerdere sealbags. 

Heb je meer sealbags nodig? Vraag ze aan via collecte@diabetesfonds.nl of (033 – 462 

2055 / 06 - 8255 7644). 

1. Noteer per sealbag hoeveel biljetten van elke type biljet je erin stopt. Dit moet je 

straks invullen bij het online aanmeldformulier. 

2. Controleer de houdbaarheidsdatum (1) van de sealbag. 

3. Controleer of er een sealbag ID (2) op staat. Dit is een code die begint met 3 letters 

en 7 cijfers. Je vindt deze onder de streepjescode. 

4. Trek het zilverfolie (3) van de sealbag en plak deze dicht. Let op, dit kan maar 1 

keer. 

 

 

 

 

  

2 

2. sealbagnummer 

1. houdbaarheidsdatum 

 

3. zilverfolie verwijderen 

mailto:collecte@diabetesfonds.nl
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5. Meld je sealbag(s) aan bij het Diabetes Fonds via het online aanmeldformulier 

op onze site. Wij voeren dan een voormelding uit in de internetbankierenomgeving 

van de centrale Diabetes Fonds rekening.  

Let op, heb je meerdere sealbags? Vul dan voor elke sealbag een apart formulier 

in. 

6. Heb je de aanmelding vóór 12.00 uur gedaan? Dan kun je de sealbag deponeren 

vanaf 14.00 uur diezelfde dag tot 46 uur daarna. 

Voorbeeld: je meldt je sealbag op zaterdag 11.00 uur bij ons aan. Je hebt nu van 

zaterdag 14.00 uur tot maandag 12.00 uur de tijd om je sealbag te deponeren.  

7. Heb je de aanmelding na 12.00 uur gedaan? Dan kun je de sealbag deponeren 

vanaf 14.00 uur de volgende dag tot 46 uur daarna. 

Voorbeeld: je meldt je sealbag op zaterdag 13.00 uur bij ons aan. Je hebt nu van 

zondag 14.00 uur tot dinsdag 12.00 uur de tijd om je sealbag te deponeren.  

3. Zoek via deze kaart  

een automaat van Geldmaat waar je sealbags kunt storten. Deze automaten bevinden 

zich altijd buiten en zijn 24 uur per dag geopend. 

4. Open de automaat door de barcode te scannen. Houd hierbij de sealbag in de 

inwerprichting zoals aangegeven op de sealbag. Laat de sticker op de sealbag zitten. 

Deponeer de sealbag in de automaat. 

Let op, deponeer 1 sealbag per keer: alléén de sealbag waarmee je de automaat hebt 

geopend. Heb je meerdere sealbags? Dan moet je iedere sealbag apart scannen en 

vervolgens deponeren. 

5. Je krijgt per storting een bewijs dat je hebt gestort. Bewaar dit bewijs goed. 

 

Heb je vragen? Bel of mail het collecteteam via collecte@diabetesfonds.nl of 033 – 462 2055 

of 06 – 8255 7644. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstortinstructie%20(papier).docx
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/?functionality=Sealbag%20storten&bank=Geldmaat
mailto:collecte@diabetesfonds.nl
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Q & A 
 

Zit er een automaat van Geldmaat bij mij in de buurt? 

Op de Locatiewijzer van Geldmaat vind je de locatie en openingstijden per type automaat. 

Is de omgeving van ’ een Geldmaat-automaat wel veilig? 

De automaten van Geldmaat voor muntgeld bevinden zich altijd binnen, in een winkel en in 

de buurt van de kassa’s. De sealbagautomaten voor briefgeld, bevinden zich vaak buiten in 

de muur van het bankfiliaal. Dat kan inderdaad onveilig aanvoelen, maar een sealbag is zo 

gestort. 

Is er ter plekke iemand beschikbaar die kan assisteren bij het afstorten? 

Helaas niet. Het personeel van de winkels waarin de Geldmaat-automaten staan is niet 

getraind om te assisteren bij het afstorten. Je kunt wel bellen met Geldmaat via 088 - 11 04 

100. 

Ik moet veel geld afstorten, kan de automaat dat aan? 

Heb je meer dan 10.000 euro aan muntgeld? Neem dan vooraf contact op met Geldmaat via 

088 - 11 04 100. Vraag wanneer de automaat geleegd wordt, zodat je daarna kunt afstorten. 

Wat doe ik als de automaat vol is? 

Geldmaat krijgt automatisch een melding dat de automaat vol is. Wil je weten wanneer de 

automaat geleegd wordt? Neem dan contact op met Geldmaat via 088 - 11 04 100. Je kunt 

na leging terugkeren en je storting afmaken. Of in de tussentijd bij een andere automaat 

afstorten. 

Alternatieven 

Kunnen we het contante geld bij een lokale ondernemer inwisselen, die vervolgens 

een bedrag overmaakt naar het Diabetes Fonds? 

ABN AMRO heeft aangegeven dat dit niet toegestaan is. Daar zijn diverse redenen voor, 

bijvoorbeeld: 

• Het is niet meer duidelijk waar het geld vandaan komt. Dit is onder andere belangrijk voor het 

goede doelen keurmerk dat het Diabetes Fonds heeft. 

• In het geval dat er beslag gelegd wordt op de rekening, of bij roodstand, is het bedrag niet 

beschikbaar om over te maken aan het Diabetes Fonds. 

  

https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
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Kan ik als vrijwilliger het contante geld op mijn persoonlijke rekening storten of thuis 

houden, en vervolgens het bedrag overmaken naar het Diabetes Fonds? 

ABN AMRO heeft aangegeven dat dit niet toegestaan is. Daar zijn diverse redenen voor, 

bijvoorbeeld: 

• Het is erg fraudegevoelig. 

• Het gaat in tegen de bankvoorwaarden waar het Diabetes Fonds zich aan moet houden. 

• Diabetes Fonds of ABN AMRO zouden problemen kunnen krijgen met de toezichthouders. 

• De Belastingdienst kan een storting op jouw rekening zien, en dit kan gevolgen hebben voor 

jouw belastingaangifte of recht op toeslagen. 

• In het geval dat er beslag gelegd wordt op een privérekening, of bij roodstand, is het bedrag 

niet beschikbaar om over te maken aan het Diabetes Fonds. 

Kan het Diabetes Fonds waardetransport regelen voor alle teams? 

Deze mogelijkheid hebben we onderzocht. Helaas blijkt dit te kostbaar en daarmee 

onhaalbaar om aan alle teams aan te bieden. 

Kunnen we niet overstappen naar een andere bank? 

Helaas is dat is geen oplossing. ABN-AMRO, Rabobank en ING zijn verenigd in Geldmaat 

dus daarvoor geldt exact dezelfde situatie. Kleinere banken hebben nog minder landelijke 

dekking of bieden helemaal geen afstortmogelijkheden. 

Kunnen we de bank niet overtuigen de reguliere service open te houden? 

We doen hard ons best om de banken te overtuigen dat zij het mogelijk moeten maken voor 

vrijwilligers om veilig contant geld af te storten op de rekening van een goed doel. Dat doen 

we met vereende krachten: in samenwerking met de andere collecterende goede doelen, 

verenigd in Stichting Collecteplan en Goede Doelen Nederland. 

Vanuit deze samenwerkingen voeren we continu gesprekken met de betrokken partijen: de 

banken, betaalvereniging, Geldmaat, waardetransportbedrijven en De Nederlandsche Bank. 

In de gesprekken wijzen we ze op de dringende problemen die deze situatie veroorzaakt 

voor goede doelen, en dragen we oplossingen aan. Ook zijn er brieven verstuurd waarin we 

de noodklok luiden. 
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Overig 

Hoe houden wij onze organisatoren op de hoogte? 

• De organisator heeft thuis een brief ontvangen met een set sealbags en instructies voor het 

afstorten. 

Ondervind je problemen bij het afstorten van munt / of briefgeld? 

• Neem contact op met het Diabetes Fonds als er problemen zijn met het afstorten van de 

gelden. Dit kan via collecte@diabetesfonds.nl of 033 – 462 2055. 

• Eventueel komen wij het geld bij jou thuis ophalen om dit vervolgens zelf af te storten. Je 

ontvangt dan later een bericht hoeveel er afgestort is. 

 

mailto:collecte@diabetesfonds.nl

