
Munten storten op 
de rekening van een 
goed doel

Handleiding

In deze handleiding van 19 schermen ziet u hoe u 
munten stort op de rekening van een goed doel bij een 
muntautomaat van Geldmaat. U kunt alleen op de 
rekening van een goed doel storten als u beschikt over 
een betaalpas van ABN AMRO, ING of Rabobank. Per 
bank kunnen andere regels of voorwaarden voor het 
gebruik van deze automaten gelden. Zonder betaalpas 
van een van deze drie banken kunt u geen munten 
storten op een goed doel. Klanten van andere banken 
kunnen geen munten storten bij deze automaat. 

De automaten voor het storten van munten hebben een 
aanraakscherm en een toetsenbord. Soms moet u het 
scherm aanraken om verder te gaan en soms moet u het 
toetsenbord gebruiken. Dat wijst zich allemaal vanzelf. 

Als de papierrol van de automaat op is, krijgt u voor 
u uw transactie start de vraag of u door wilt gaan of 
wilt stoppen. Is uw pas niet geschikt voor de automaat 
of toetst u een verkeerde pincode in dan staat op het 
scherm: Transactie met deze pas is niet mogelijk. Vergeet 
dan niet uw pas uit de automaat te halen. Neem in dit 
geval contact op met de coördinator van uw collecte.
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Als u bij de automaat komt ziet u scherm 1 of scherm 2. Raak het scherm aan om 
te beginnen. Alleen als u een betaalrekening met een betaalpas van ABN AMRO, 
ING of Rabobank heeft kunt u munten storten. 
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Toets nu uw pincode in op het toetsenbord van de automaat, als u uw pincode 
ingetoetst heeft, drukt u op de OK-knop. Let erop dat niemand meekijkt.
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Haal nu uw pas weer uit de automaat. U kunt nu kiezen op welke rekening u uw munten wilt storten. U wilt de opbrengst 
van een collecte storten u kiest daarom voor Goede doelen op het scherm.

Doe uw pas in de pasopening op de automaat. De pasopening zit recht onder het 
toetsenbord aan de voorkant van de automaat.
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U hebt gekozen voor storten op een goed doel. Op dit scherm kiest u het doel waarop u 
wilt storten. Als uw goede doel niet op de pagina staat, kies dan voor Kijk verder. 

U selecteert het doel door op het scherm het plaatje met het goede doel aan te raken. 
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Bereid uw storting goed voor, stort de collecte in één keer. Wilt u de opbrengt per bus 
weten, tel die dan zelf voor u naar de automaat gaat. 
Sorteer de inhoud van de bussen. Stort alleen losse, schone, droge euromunten. Er 
mogen geen andere voorwerpen tussen de munten zitten. Verwijder daarom alle 
vreemde voorwerpen zoals paperclips of elastiekjes voor u de munten stort. Doet u 
dat niet dan kan de automaat vastlopen. Bent u klaar om te storten? Kies dan voor 
Doorgaan op het scherm. Zitten er nog andere voorwerpen tussen uw munten? Kies 
dan voor Afbreken op het scherm.

Heeft u een betaalkenmerk van uw goede doel gekregen? Zo ja, vul het dan 
hier in, gebruik de cijfers op het scherm en kies voor Doorgaan. Heeft u geen 
betaalkenmerk gekregen? Kies dan direct voor Doorgaan. Wilt u het goede doel 
wijzigen? Kies dan voor terug en selecteer een ander goed doel.
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De automaat bereidt zich voor op de storting.
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Het luik van de invoerlade op de automaat gaat open. Leg uw 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 ziet u een overzicht van uw storting op 
het scherm. Bent u klaar? Kies dan voor Afronden op het scherm. U gaat nu naar 
scherm 15. Dit kan wat langer duren.
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Is de invoerlade vol, dan sluit hij. U moet nu Akkoord geven op dit deel van uw storting. 
Heeft u nog munten over, wacht dan tot de invoerlade weer open gaat en doe de rest 
van uw munten in de lade. 
Telkens wanneer de invoerlade vol is, sluit hij en moet u Akkoord geven op een deel van 
uw storting. Zodra u Akkoord geeft wordt dat deel van de munten direct verwerkt.  
Geeft u geen Akkoord dan krijgt u alle munten terug.
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U ziet nu het totaal van al uw deelstortingen. Als u akkoord bent met het bedrag 
kiest u voor Akkoord op het scherm. De verwerking kan nu een korte tijd duren.
Als u vindt dat het bedrag NIET klopt, kies dan voor Niet akkoord. Als u voor Niet 
akkoord kiest, geeft de automaat al uw munten terug. 
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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.
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Als u op een goed doel stort, is het verstandig om een bon te nemen. Kies dan 
voor Ja op het scherm. 
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Neem uw bon uit de automaat.
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Uw storting is bijgeschreven. Tot de volgende keer.




