
Afstortinstructie collectegeld 2021      
 

In dit document leggen we uit hoe je het collectegeld afstort. We willen je vragen dit document goed 
door te lezen, omdat het afstorten dit jaar anders gaat dan je misschien gewend bent. Zo zijn er 
bijvoorbeeld minder locaties geopend vanwege corona en de overgang naar Geldmaat. 
 
Ons advies is om je collecte-opbrengst af te storten bij een Rabobank-locatie. De voordelen: 

• Je kunt op één locatie al het munt- en briefgeld in dezelfde automaat storten. 

• Je hebt geen sealbag nodig. En dus hoef je deze ook niet aan te melden bij ons. 
 
Kijk welke Rabobank bij jou in de buurt is en waar je geld kunt storten: 
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/ (Kies bij filter “Muntgeld storten”). 
 
Is er geen Rabobank-locatie bij jou in de buurt? Dan stort je af bij ABN AMRO. Het kan zijn dat je 
hiervoor naar twee locaties moet, omdat ABN AMRO voor het afstorten van het briefgeld gebruik 
maakt van sealbags via de automaten van Geldmaat. 
 

1. Eerst zoek je een ABN AMRO-locatie voor het afstorten van muntgeld. 
https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html 

 
2. Daarna de locatie voor het afstorten van je sealbag met geldbiljetten. Dit is in de meeste 

gevallen een automaat van Geldmaat. 
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/ (Kies bij filter “Sealbag storten). 

 
Let op! Voordat je de sealbag met geldbiljetten gaat storten meld je de sealbag bij ons aan. Dit kan 
door een mail te sturen aan collecte@mlds.nl of door ons te bellen op 033-752 35 55. Wij melden 
jouw sealbag vervolgens aan. Daarna heb je 48 uur de tijd om de sealbag te storten. Een uitgebreide 
instructie voor het aanmelden van je sealbag sturen we je per mail in de collecteweek. 
 
Is er geen afstortlocatie van Rabobank of ABN AMRO/Geldmaat bij jou in de buurt? Neem dan 
contact op met het collecteteam via collecte@mlds.nl. Heb je andere vragen? Kijk dan in het 
document “Vragen en antwoorden afstorten” op onze website. 
 
 

Zo werk afstorten bij Rabobank 
 
Munt- en briefgeld stort je bij de Rabobank in dezelfde automaat. Je hebt geen sealbag of 
stortingspapieren nodig.  

1. Om te storten bij de Rabobank heb je altijd een bankpas nodig. Dit mag een pas zijn van een 
andere bank dan de Rabobank. Voer je pas in, gevolgd door de pincode. 

2. Op het scherm verschijnt de optie ‘Storten op een andere rekening’.  
3. Voer het rekeningnummer van MLDS in: IBAN-nummer NL03 RABO 0380 4308 00. 
4. Voer als stortingskenmerk de code in van je collectegebied of de postcode van je huisadres. 

Op deze manier kunnen wij je storting altijd terugvinden. 
5. Kies biljetten en/of munten. 
6. Als je de biljetten hebt ingevoerd druk je op gereed. 
7. Schuif je munten in de muntinvoer. 

https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
mailto:collecte@mlds.nl
mailto:collecte@mlds.nl
mailto:collecte@mlds.nl
mailto:collecte@mlds.nl


8. Wanneer al het geld is gestort vraagt de automaat of je gereed en akkoord bent. Druk op ‘ja’.  
9. Geweigerde munten vallen uit de onderkant van de automaat. Deze kun je opnieuw 

toevoegen tijdens het tellen.  
10. Wanneer er wordt gevraagd of je een transactiebon wilt, druk op ‘ja’. 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.  

 
 

Zo werkt afstorten bij de ABN AMRO/Geldmaat 
 
Bij ABN AMRO stort je het munt- en briefgeld apart van elkaar af.  
 
Stap 1. Zoek een afstortlocatie van ABN AMRO voor afstorten van muntgeld: 
https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html 
 
Stap 2. Zoek een afstortlocatie Geldmaat voor afstorten sealbag 
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/ (Kies bij filter “Sealbag storten). 
 
Stap 3. Meld je sealbag aan bij ons via collecte@mlds.nl. 
De sealbag heb je van ons ontvangen, samen met de stickervellen. 
Let op! Gebruik de sealbag die we je dit jaar hebben toegestuurd, sealbags hebben namelijk een 
houdbaarheidsdatum. Heb je een sealbag waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, dan wordt 
deze geweigerd door de Geldmaat. 
 
Muntgeld storten 
 
Voor het storten van het muntgeld kun je gebruik maken 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.  
 
Sealbag met briefgeld storten 
 
Voor het storten van briefgeld gebruik je de sealbag en de stortingsspecificaties. Nieuw is dat je de 
sealbag moet aanmelden en vervolgens binnen 48 uur moet storten. 
 

1. Vul de stortingsspecificatie in. Deze is voor in de sealbag. 
a. Sealbagnummer staat op de sealbag 
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 
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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 het kantoor van de Maag Lever 
Darm Stichting. 

3. Plak de sealbag dicht. Voorkom dat er geld tussen de plakstrip komt.  
4. Meld je storting van de sealbag aan bij ons via collecte@mlds.nl. Zonder aanmelding is het 

niet mogelijk de sealbag te storten. In de mail die je ons stuurt vermeld je: 
- het sealbagnummer 
- het viercijferige nummer van je collectegebied 
- het aantal bankbiljetten van een bepaalde waarde die in de sealbag zitten ( bv 3 van 5 euro, 
4 van 10 euro etc). 
Een uitgebreide instructie aanmelden sealbag volgt per mail in de collecteweek en vind je op 
onze website. 

5. Ga naar de sealbagautomaat van Geldmaat (deze is altijd buiten) en laat de sealbagautomaat 
de barcode scannen van 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.  
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