
Vragen & antwoorden Geldmaat & afstorten 2023  
 
Wat is Geldmaat?  
ABN AMRO, ING en Rabobank hebben afgesproken om al hun geldautomaten voor het opnemen en  
storten van biljetten en munten, en hun sealbagautomaten voor het storten van verpakte biljetten  
samen in één onderneming onder te brengen: Geldmaat.  
Kijk voor meer informatie over Geldmaat op de website geldmaat.nl.  
 
Er is bij mij geen Geldmaat in de buurt. Wat moet ik nu doen?  
Neem dan contact op met het Collecteteam via collecte@mlds.nl. Samen kijken we hoe we de 
opbrengst kunnen afstorten.  
 
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 je 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 je stortingsapparaat en noteer het dossiernummer dat je krijgt 
toegewezen. Als alles is afgehandeld, geef dan het dossiernummer aan het collecteteam door.   

Hoe zoek ik de juiste (zakelijke) geldmaat in mijn omgeving? 

a. Ga naar geldmaat.nl en klik op locatiewijzer bovenin 

 

b. Of ga direct naar: Kaart | Geldmaat Locatiewijzer  
c. Vul een plaatsnaam in bij ‘zoek een locatie’. Bijvoorbeeld: Aalsmeer 

 

d. Er komt dan rechts een heel rijtje te staan met welke geldmaten er zijn, wat je daar kunt doen 
en op welk adres je die kunt vinden.  

mailto:collecte@mlds.nl
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/


e. Je kunt ook op filter zoeken en direct naar de dienst op zoek gaan die je nodig hebt 
(bijvoorbeeld een sealbag aanmaken) 

 

f. Je klikt dan op filter, en daarna druk je bij ‘Alle diensten’ op het pijltje naar beneden. In het drop 
down menu klik je dan op ‘sealbag storten.’  

g. Er komen dan rechts alleen nog maar geldmaten tevoorschijn in Aalsmeer die ‘sealbags’ 
accepteren.  

 
Krijg ik de kilometers die ik heb moeten afleggen om de opbrengst af te storten vergoed?  
Ja, je kunt een vergoeding voor deze kilometers indienen. De Maag Lever Darm Stichting vergoedt 19 
cent per kilometer. Bereken op de routeplanner van ANWB om hoeveel kilometers het gaat en vul het 
declaratieformulier in.  
 
Ik organiseer de collecte voor meerdere collectegebieden. Kan ik de opbrengst op één afrekenstaat  
vermelden?  
Nee, voor ieder collectegebied moet je een aparte afrekenstaat invullen.  
 
Wat moet ik allemaal per post opsturen naar de Maag Lever Darm Stichting?  
Je stuurt op:  

• Het geld dat door de stortingsautomaat is geweigerd;  
• Het buitenlandse geld; 
• Eén ingevulde en ondertekende afrekenstaat; 
• Stortingsbewijs van het collectegeld; 
• Collectantenlijsten, met eventuele wijzigingen en stoppende vrijwilligers; 
• Ingevulde telbriefjes per collectant; 
• Eventueel: Declaratieformulier; 
• Ongebruikte bussluitingen. 

 
Je gebruikt hiervoor de retourenvelop die je met de administratieve papieren per post van ons heeft 
ontvangen. Ben je deze envelop kwijt? Neem dan contact op met het Collecteteam.  
 
Wat bewaar ik?  
Je bewaart:  

• De collectebussen - als je er ruimte voor hebt;  
• Eén afrekenstaat voor je eigen administratie;  
• Materialen waar geen datum op staat. 



Wat kan ik weggooien?  
Gooi alle materialen weg waar een datum op staat (tenzij het voorkomt in het rijtje met ‘Wat bewaar ik’ 
hierboven). 
 
Voor wanneer moet ik afstorten?  
Zo snel mogelijk en uiterlijk zes weken na de collecte. 
 
Voor wanneer moet ik de afrekenstaat insturen?  
Zo snel mogelijk en uiterlijk 31 augustus. Zo kunnen wij alles op tijd verwerken en in september de 
totale opbrengst bekend maken. De afrekenstaat vind je bij de administratieve papieren.  
 
Let op: je hoeft de opbrengst van de digitale collecte (iDEAL QR-code of mobiele collecte) niet op de 
afrekenstaat in te vullen.  
 
 
 
 
 
 
 


