
               

AFSTORTEN MUNTEN EN BILJETTEN  

  

In dit document leggen we je stap voor stap uit hoe je afstort via Geldmaat.   

  

Afstortinstructie collectegeld 2022  

Ga goed voorbereid op pad! Sinds dit jaar kun je alleen nog via Geldmaat afstorten. Je stort af op twee 

verschillende locaties:  

Locatie 1: Het muntgeld stort je bij een Munt Inname Apparaat;  

Locatie 2: Het briefgeld doe je in de bijgeleverde sealbag en stort je bij een sealbagautomaat.  

Gebruik de locatiewijzer van Geldmaat www.locatiewijzer.geldmaat.nl om de dichtstbijzijnde 

afstortlocaties te vinden.   

Muntgeld storten  

Zoek een afstortlocatie van Geldmaat voor afstorten muntgeld en kies bij filter ‘munten storten’ Je 

bent op locatie en om te beginnen druk je op het scherm.  

1. Voer een pinpas in van ABN Amro, ING of Rabobank in. Misschien kun je een bekende meevragen 

om geld te storten die zo’n pas heeft als je er zelf geen hebt. 

2. Druk op de knop “Goede Doelen”.  

3. Selecteer Maag Lever Darm Stichting. Het rekeningnummer hoeft niet te worden ingevoerd.  

4. Deponeer het muntgeld in de afstortmachine. Als de stortingsbak vol is, 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 het muntgeld is gestort, vraagt de machine of je akkoord bent. Druk op “ja”; “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. 

Briefgeld met Sealbag storten  

Zoek een afstortlocatie van Geldmaat voor afstorten sealbag en kies bij filter ‘sealbag storten’ . 

Voordat je de sealbag stort, moet deze door de Maag Lever Darm Stichting worden aangemeld. Lees 

hiervoor de instructie “aanmelden sealbag”. 

1  Vul de stortingsspecificatie in. Deze is voor in de sealbag. 

a. Sealbagnummer staat op de sealbag (begint met AAS) 
b. Rekeningnummer: NL93 ABNA 0490237177  
c. Naam 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 
h. Zet onderin het totaalbedrag 
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Doe de witte versie van de stortingsspecificatie in de sealbag inclusief het briefgeld. De groene 
versie wordt meegestuurd met de afrekenstaat naar het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting. 
1. Plak de sealbag dicht. Voorkom dat er geld tussen de plakstrip komt.  
2. Meld je storting van de sealbag bij ons aan via collecte@mlds.nl. Zonder aanmelding is het niet   
mogelijk de sealbag te storten. 
 

Aanmelden sealbag 
 
Hoe meld ik mijn sealbag aan bij de Maag Lever Darm Stichting? 
 
Door een mail te sturen aan collecte@mlds.nl. In de mail zet je de volgende gegevens: 
- het sealbagnummer 
- het nummer van je collectegebied 
- het aantal biljetten van een bepaalde waarde (bv 6 biljetten van 5 euro, 3 biljetten van 10 euro etc.). 
 
Kan ik direct na mijn aanmelding de sealbag afstorten?  
 
Nee, dat kan niet. Je krijgt van ons een bevestigingsmail als wij de sealbag hebben aangemeld. Wij 
melden iedere werkdag de sealbags aan tussen 09:00 en 17:00 uur.  
 
Ga naar de sealbagautomaat van Geldmaat (deze is altijd buiten) en 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. Voeg deze bon en de groene stortingsspecificatie bij 

de afrekenstaat. Let op!! Na het scannen van de barcode, gaat het luik maar 2 seconden open.   

  

  

De meest gestelde vragen over afstorten via Geldmaat   
 

 

Ik heb mijn betaalpas gebruikt om de stortingsautomaat te activeren, worden de kosten van mijn 

rekening afgeschreven?  

Nee, als je kiest voor het storten op een goed doel dan worden de kosten niet van jouw rekening 

afgeschreven. De pas dient alleen om het stortingsapparaat te activeren.  

Wat doe ik als het stortingsapparaat een storing heeft tijdens het afstorten?  

Bel het stortingsnummer op jouw stortingsapparaat en noteer het dossiernummer dat jij krijgt 

toegewezen. Als alles is afgehandeld, geef dan het dossiernummer aan team collecte door.   

Kan ik afstorten bij Geldmaat met een sealbag van ABN Amro?  

Ja, wij gebruiken alleen sealbags van ABN Amro voor het afstorten van briefgeld.  

Ik heb een locatie opgezocht, maar de automaten werken niet. Wat nu?  

Voordat je op pad gaat, raden we je aan om de Locatiewijzer van Geldmaat te bekijken. Als de locatie 

toch buiten werking is, kan je niets anders doen dan naar een andere locatie in de buurt gaan. Mocht dit 

niet mogelijk zijn, neem dan contact op met Team Collecte.  

Er is bij mij geen Geldmaat in de buurt. Wat moet ik nu doen?  

Neem dan contact op met Team Collecte. Samen kijken we hoe we de opbrengst kunnen afstorten.  
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