
        

NIEUWSBERICHT 

Geldmaat introduceert automaten bij Gamma en Karwei voor het 

storten en opnemen van munten  

 

Weesp/Leusden, 15 juli 2021 – Vanaf vandaag opent Geldmaat de automaten voor het storten en 

opnemen van munten bij een groot aantal filialen van Gamma en Karwei. Na deze eerste automaten 

volgen er de komende maanden steeds meer.  

Erik Kwakkel, CEO van Geldmaat: “Bij Geldmaat streven wij ernaar om contant geld beschikbaar en 

bereikbaar te houden. Een onderdeel daarvan is om geldautomaten – zoals de muntautomaten – 

gelijkmatig over het land te verspreiden. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met 

Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, die dit nu mogelijk maakt.”  

Voordelen van de nieuwe muntautomaten   

Klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank hoeven niet meer op zoek naar een muntstort- of 

muntopname-automaat van hun eigen bank. Zij kunnen bij iedere muntautomaat van Geldmaat hun 

munten storten of opnemen. In veel gevallen betekent dit dat ze bij meer automaten terecht kunnen 

dan eerder het geval was.  

 

Andere voordelen van muntautomaten die binnen bij een vestiging van Gamma of Karwei staan, zijn de 

vaak ruime openingstijden, de goede bereikbaarheid en het feit dat er bij de bouwmarkten voldoende 

parkeergelegenheid is. 

Kijk voor meer informatie op geldmaat.nl. Voor de locaties van de muntautomaten kijkt u op de 
locatiewijzer en filtert op ‘Geldmaat’ en vervolgens de dienst ‘munten storten’ of ‘munten opnemen’. 

De muntautomaten zijn alleen door rekeninghouders van ABN AMRO, ING en Rabobank te gebruiken. 

 
-EINDE- 

  
 
**NOOT voor de REDACTIE** niet bestemd voor publicatie. 
  
Over Geldmaat 
Sinds 2019 maken de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank langzaamaan plaats voor de 
geldautomaten van Geldmaat. Deze geldmaten worden gelijkmatiger over Nederland verspreid zodat 
iedereen gemakkelijk geld kan blijven opnemen en storten. 
  
Via de locatiewijzer op geldmaat.nl is de overdracht van de geldautomaten te volgen. Hierop staan alle 
geldautomaten van ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat. De locatiewijzer wordt direct bijgewerkt 
als een automaat van de banken overgaat naar Geldmaat. 
 
Voor meer informatie over hoe de geldmaat werkt en wat er in jouw omgeving gaat veranderen, kijk op 
geldmaat.nl/veelgestelde-vragen 

https://www.geldmaat.nl/
https://www.geldmaat.nl/vragen/veelgestelde-vragen


        

 
Over Intergamma 
Intergamma B.V. is met haar winkelformules GAMMA Nederland, GAMMA België en KARWEI 
marktleider in de doe-het-zelfmarkt in de Benelux. Met een sterk winkelnetwerk en omnichannel 
strategie inspireert en helpt Intergamma haar klanten om van hun huis en tuin een echt en duurzaam 
thuis te maken. Intergamma behoort met een omzet van €1,7 miljard tot de top 3 van Nederlandse non-
food retailbedrijven. Het bedrijf streeft naar verantwoord ondernemen, op een respectvolle manier voor 
de mens en zijn omgeving.  
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