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Geldmaat vanaf 1 oktober dé contant geld dienstverlener in Nederland 

Met ingang van 1 oktober heeft Geldmaat de laatste geldautomaten van ABN AMRO, ING en 

Rabobank overgenomen. In de bankkantoren van genoemde banken staan per deze datum geen 

geldautomaten meer1. Consumenten en ondernemers kunnen terecht bij de automaten van 

Geldmaat voor het opnemen en storten van contant geld. Naast de overgenomen bankautomaten, 

breidt Geldmaat de komende tijd ook op nieuwe locaties verder uit. Geldmaat maakt die locaties 

bekend via de Locatiewijzer. 

Sinds 2019 droegen ABN AMRO, ING en Rabobank hun geldautomaten geleidelijk aan over aan 

Geldmaat. De geldmaten zijn duidelijk herkenbaar aan de gele kleur en het logo, ze zijn uniform en 

laagdrempelig in gebruik. Geldmaat biedt geldautomaten voor het opnemen en storten van contant 

geld, muntautomaten en sealbagautomaten. Voor mensen die behoefte hebben aan hulp bij het 

opnemen of storten van geld, is bij een geselecteerd aantal winkels de dienst Geldmaat Plus 

Assistentie beschikbaar. Klanten van de drie banken kunnen tevens hun saldo checken en pincode 

wijzigen. 

De vernieuwde geldautomaten zijn in de meeste gevallen op dezelfde plaats blijven staan. Soms is 

een automaat verplaatst. Bijvoorbeeld van een bankkantoor naar een naburige winkel. De nieuwe 

inrichting van het geldautomatennetwerk zorgt voor een  evenwichtige spreiding. Hierbij is rekening 

gehouden met de criteria zoals het aantal transacties, piekmomenten en de omgeving (bijvoorbeeld 

een winkelgebied of een uitgaanscentrum). Daarnaast is het uitgangspunt gehanteerd dat er een 

geldautomaat beschikbaar is binnen een straal van vijf kilometer, ook in dunbevolkte gebieden. 

Inmiddels staan er in Nederland ruim 4.700 automaten van Geldmaat. De banken hebben geen eigen 

automaten meer in gebruik2. 

Locatiewijzer 

Op de Locatiewijzer zijn de locaties van de geldmaten en de beschikbare diensten te vinden. Meer 

informatie over de verschillende diensten (biljetten opnemen, biljetten storten, munten opnemen, 

munten storten, sealbag storten en plus assistentie) is te vinden op de website geldmaat.nl.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Over Geldmaat 

Geldmaat is dé contant geld dienstverlener van Nederland, en zorgt ervoor dat contant geld 

bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en veilig blijft. Geldmaat is een samenwerking van ABN AMRO, 

ING en Rabobank, en heeft sinds 2019 stapsgewijs de geldautomaten van deze banken 

overgenomen. De geldopnameautomaten van Geldmaat zijn beschikbaar voor klanten van alle 

banken. 

Contact 

Geldmaat 

Annette van Grinsven 

communicatie@geldmaat.nl 

+31 88 227 4114 

 
1&2Op enkele specifieke locaties van ABN AMRO na. 
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