AFSTORT INSTRUCTIE COLLECTEGELD

Het storten van de collecte opbrengst kan bij de Rabobank of bij de ABN AMRO. Op de website van
de bank vind je waar je geld kunt storten bij jou in de buurt.
Wil je meer dan € 2500,- storten, dan is het raadzaam eerst contact op te nemen met het filiaal
voor het maken van een afspraak.

STORTEN BIJ DE RABOBANK
Het briefgeld en muntgeld kan in één automaat gestort worden.
1. Om te storten bij de Rabobank heb je altijd een bankpas nodig.
Dit mag een pas zijn van een andere bank!
2. Voor de pinpas in, gevolgd door de pincode.
3. Op het scherm verschijnt de optie ‘Storten op een andere rekening’.
4. Voer het rekeningnummer in: NL03 RABO 0380 4308 00.
5.	Voer als stortingskenmerk de code in van het collectegebied of de postcode van je huisadres.
6.	Kies biljetten en/of munten.
7.	Volg de instructies op de stortingsautomaat.
8.	Wanneer al het geld is gestort vraagt de automaat of je gereed en akkoord bent.
Druk op ‘Ja’..
9.	Wanneer er wordt gevraagd of je een transactiebon wilt, druk op ‘Ja’.
10.	Neem de transactiebon uit het apparaat. Dit is het bewijs van het storten van het munt en/of
briefgeld. Voeg deze bon bij de afrekenstaat.
Telefoonnummer Rabobank: 030 287 87 87
Kijk op de website van de Rabobank voor het telefoonnummer van jouw Rabobank filiaal.
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AFSTORT INSTRUCTIE COLLECTEGELD

STORTEN BIJ DE ABN AMRO
Het briefgeld en muntgeld kan niet in één automaat gestort worden.
Briefgeld storten
Voor het storten van briefgeld moet gebruik gemaakt worden van een sealbag en
stortingsspecificatie.
1. Vul het stortingsspecificatie in.
a. Sealbagnummer staat op de sealbag
b. Rekeningnummer: NL93 ABNA 0490237177
c. Begunstigde: Maag Lever Darm Stichting
d. Filiaalnummer storten: niet van toepassing
e. Omschrijving: Code van collectegebied of jouw postcode
f. Datum: Moment van storten
g. Specificatie: Noteer de hoeveelheid van elk biljet
2. Doe de witte versie van de stortingsspecificatie in de sealbag inclusief het briefgeld.
De groene versie wordt meegestuurd met de afrekenstaat naar kantoor van MLDS.
3. Plak de sealbag dicht. Voorkom dat er geld tussen de plakstrip komt.
4. Nu kun je de sealbag storten bij een sealbagautomaat van de ABN AMRO.
5. Laat de sealbagautomaat de barcode scannen op de sealbag. Daarna kan de sealbag in de
automaat gedeponeerd worden. Er komt een bon uit de automaat als bewijs van het storten.
6. Voeg deze bon én de groene stortingsspecificatie bij de afrekenstaat.
Muntgeld storten
Voor het storten van muntgeld kan gebruik gemaakt worden van de G4S automaat.
1. Om te beginnen moet je op het scherm drukken.
2. Druk op de knop ‘Goede Doelen’.
3. Selecteer de Maag Lever Darm Stichting. Het rekeningnummer hoeft dan niet ingevoerd te
worden.
4. Deponeer het muntgeld in de afstortmachine.
Als de stortingsbakvol zit, komt er een melding op het scherm. Druk op de knop ‘doorgaan’
om een bon te krijgen van de storting tot nu toe.
5. Als al het muntgeld is gestort, vraagt de machine of je akkoord bent.
Druk op ‘Ja’ en ‘Storting akkoord’.
6. Neem de transactiebon uit het apparaat. Dit is het bewijs van het storten van het muntgeld.
Voeg deze bon bij de afrekenstaat.
Telefoonnummer ABN AMRO: 0900 0024 (alleen gebruikelijke telefoonkosten).
Vragen tijdens het storten? Een medewerker van de bank is vaak bereid te helpen!
Ook wij helpen je graag, je kunt tussen 9 uur en 17 uur bellen met 033 752 35 55.
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