
 

Als in uw storting biljetten zitten die vermoedelijk vals zijn dan neemt de automaat deze biljetten in. 

Op het scherm staat de mededeling: “Let op er zijn vermoedelijk valse biljetten aangetroffen. Deze 

worden niet op uw rekening bijgeschreven.” Ook op uw stortbon staat deze tekst. Op uw stortbon 

staat ook hoeveel en welke biljetten ingenomen zijn. 

Als er vermoedelijk vals geld in uw storting wordt gevonden hoeft u zelf niets te doen. De biljetten 

worden allereerst door Geldmaat onderzocht en daarna door de Nederlandse Bank (DNB).  

Onderzoek door Geldmaat 

Wij controleren de biljetten met behulp van speciale apparatuur. Als ze toch echt blijken te zijn dan 

krijgt u ze alsnog op de rekening bijgeschreven van de bankpas waarmee u het geld hebt gestort. 

Onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB) 

Als ook wij niet kunnen vaststellen of de biljetten echt zijn, worden ze verplicht doorgestuurd naar 

DNB. Zij onderzoeken de biljetten en sturen de uitkomst hiervan binnen 30 werkdagen naar uw bank. 

Uw bank neemt dan contact met u op. Zijn de biljetten echt dan worden ze bijgeschreven op de 

rekening van de bankpas waarmee u het geld hebt gestort. Zijn ze vals dan wordt niets bijgeschreven 

en ontvangt u hiervan bericht van uw bank. U krijg de valse biljetten niet terug. 

Vals geld 

Heeft u vals geld ontvangen? Als u nog weet van wie of waar u het valse geld ontvangen heeft, ga dan 

naar de politie. Weet u niet van wie u het valse geld ontvangen heeft, lever het dan in bij De 

Nederlandsche Bank (DNB). Vals geld is niets waard, u ontvangt dus geen vergoeding. Heeft u vals 

geld in uw bezit, gebruik het dan niet. Het betalen met vals geld is strafbaar. Twijfelt u over de 

echtheid van de bankbiljetten? Check dan de echtheidskenmerken op de site van DNB door hier te 

klikken. 

 

 

 

 
 

https://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/

