Handleiding

1

Biljetten
storten
In deze handleiding van
17 schermen ziet u hoe u
biljetten stort bij een geldmaat.
Alleen als u klant bent van
ABN AMRO, ING of Rabobank
kunt u biljetten storten bij onze
biljetstortautomaten.

Alleen als u klant van de ABN AMRO, ING en Rabobank bent,
kunt u de Geldmaat stortautomaten gebruiken.

2

De automaat leest de gegevens van uw pas.

3

4

Toets nu de vier cijfers van uw pincode in.
Druk op OK om door te gaan.

5

U wilt geld storten. Druk op Biljetten storten. Als u de optie
niet ziet dan is uw pas niet geschikt voor het storten bij
onze stortautomaten.

6

Even geduld, uw gegevens van uw pas worden gecontroleerd.

Sommige banken hebben een maximum bedrag. Als dat voor u
geldt, leest u dat op het scherm.

7

8

Uw bank bepaalt hoeveel u betaalt voor een storting. Kijk voor
de verschillende tarieven op de site van uw bank.

9

Verwijder alles wat geen bankbiljet is uit uw storting en druk
vervolgens op Doorgaan.

10

U moet even wachten tot de invoerlade opengaat.

Leg nu uw biljetten in de invoerlade. Per ronde van een storting
kunt u maximaal 200 biljetten tegelijk in de invoerlade plaatsen.
Nadat u uw biljetten in de la hebt gelegd drukt u op Doorgaan.

11

12

Even geduld, uw storting wordt geteld.

13

Als er bijvoorbeeld buitenlandse of beschadigde biljetten in uw
storting zitten, dan krijgt u die terug.

14

U krijgt een overzicht van uw storting. Wilt u nog meer biljetten
aan deze stortingsronde toevoegen? Kies dan de optie Meer
storten. Als u dat doet, dan ziet u nu een scherm met de tekst:
Even geduld alstublieft. Daarna ziet u scherm 10.
Bent u klaar met storten kies dan voor de knop Afronden.

Even geduld uw storting wordt verwerkt.

16

15

Neem uw pas uit de automaat.

17

Uw storting is afgerond. Tot ziens.

Neem uw bon uit de automaat.

