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Het storten van collecteopbrengsten is mogelijk in bepaalde kantoren van de ABN AMRO en 

Rabobank. Ga eerst na of het mogelijk is om te storten in het filiaal waar u wilt storten. Voor ABN 

AMRO kunt u bellen met 0900-0024 (alleen gebruikelijke  telefoonkosten) of u zoekt uw filiaal op 

waar u onder storten “sealbags” en “muntgeld” aanvinkt. Als u bij de Rabobank stort kunt u bellen 

met het lokale kantoor of u kijkt hier.  Zoek hier op plaats -> linksboven klikt u op automaten -> 

stortautomaat. Stort u meer dan € 2.500? Neemt u dan eerst contact op met het lokale bankfiliaal. 

STORTEN BIJ RABOBANK 

Munt- en briefgeld stort u bij de Rabobank in dezelfde automaat. U heeft geen stortingspapieren 

nodig.  

1. Om te storten bij de Rabobank heeft u altijd een bankpas nodig.  

2. Voer uw pas in en toets uw pincode in. 

3. Druk bij storten op “andere rekening”. 

4. Voer het rekeningnummer van de Rabobank in, beginnend met een 0 (het gedeelte tussen haakjes) 

IBANnummer: NL03 RABO (0380 4308 00). 

5. Voer als betalingskenmerk de vier cijfers van uw postcode in. Op deze manier kunnen wij uw 

storting altijd terugvinden. 

6. Kies biljetten en/of munten. 

7. Als u de biljetten heeft ingevoerd drukt u op gereed. 

8. Schuif uw munten in de munteninvoer. 

9. Wanneer u klaar bent vraagt de automaat of u gereed en akkoord bent, u drukt op ja. 

10. Geweigerde munten vallen uit de onderkant van de automaat. Deze kunt u opnieuw toevoegen 

tijdens het tellen. 

11. Wanneer er wordt gevraagd om een transactiebon drukt u op ja. U stuurt deze samen met de 

afrekenstaat en (gewijzigde) collectantenlijst terug naar kantoor. Vergeet u niet een kopie te maken 

van de bon? 

STORTEN BIJ ABN AMRO 

Muntgeld dient apart van briefgeld gestort te worden. Briefgeld kan alleen gestort worden via de 

aparte sealbag en stortingsspecificatie bijgeleverd bij uw bestelling. 

https://extra.abnamro.nl/maps/index_new.php
https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/naaruwbank/


  

Storten muntgeld 

1. Storten doet u in de veelal grijze “G4S” automaat. Druk op het scherm om te beginnen. 

2. Druk op “Voer rekeningnummer handmatig in”. 

3. Kies bij bank ABN AMRO. 

4. Voer het rekeningnummer van de ABN AMRO in (het gedeelte tussen haakjes). IBANnummer: NL93  

ABNA 0(490 2371 77) 

5. Deponeer uw collecteopbrengst in de afstortmachine. Wanneer de storingsbak vol zit krijgt u een 

melding op het scherm. Er dient dan op de knop “doorgaan” geklikt te worden. Wanneer dit niet wordt 

gedaan wordt de storting wel verwerkt, maar komt er geen bon uit. 

6. Wanneer u klaar bent vraagt de machine of u gereed en akkoord bent, u drukt op ja. Daarna drukt u 

op “Storting akkoord”. 

7. Neem uw transactiebon mee. Hierop staat de datum en tijdstip van storting en de gestorte 

waarden. 

Storten briefgeld 

1. Tel thuis het briefgeld en stop dit in de sealbag. 

2. Noteer het sealbagnummer (beginnend met AAG) op de stortingsspecificatie. 

3. Vul bij naam en plaats uw naam en plaats van storten in. Op deze manier kunnen wij uw storting 

altijd terugvinden. 

4. Vul de datum van storten in. 

5. Vul onder “Specificatie biljetten EUR” in hoeveel er is opgehaald. 

6. Voeg blad 1 toe aan de sealbag en sluit deze. 

7. Deponeer de sealbag in daarvoor bestemde sealbagautomaat. Deze staat veelal buiten en is niet 

de normale pin/stortingsautomaat van ABN AMBRO. Laat de sealbagautomaat de code op de sealbag 

scannen. 

8. Deponeer blad 2 in de daarvoor bestemde brievenbus, deze vindt u niet altijd direct naast de 

automaat, maar bijvoorbeeld bij de ingang van het kantoor. 

9. Blad 3 is onderdeel van uw stortingsbewijs en stuurt u samen met het stortingsbewijs van de 

sealbag en de stortingsbon van het muntgeld (totaal drie bewijzen), de afrekenstaat en 

collectantenlijst terug naar kantoor. Vergeet u niet kopieën van de stortingsbonnen te maken. 


