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Eerste geldmaat onthuld in Soest
Start van efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van
geldautomaten

• Geldautomaten van Geldmaat komen vanaf vandaag stapsgewijs in het straatbeeld. 

• De vernieuwde automaten worden evenwichtig over het land verspreid.

• De geldmaten zien er hetzelfde uit en werken hetzelfde.

Vandaag onthult Geldmaat samen met ABN AMRO, ING en de Rabobank de eerste ‘geldmaat’

in Winkelcentrum Overhees in Soest. Dit is het startschot voor de overdracht van de

geldautomaten van de drie banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de

contantgeldvoorziening in Nederland. De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het

logo, en worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.

De vernieuwde geldautomaten blijven in de meeste gevallen op dezelfde plaats staan. Soms

wordt een automaat verplaatst. Het ‘ontdubbelen’ van geldautomaten gebeurt voornamelijk in

drukke dorps- en stadscentra, waar vaak meerdere geldautomaten op korte afstand van elkaar

staan. Dit opnieuw inrichten van het geldautomatennetwerk zorgt voor een evenwichtige

spreiding. Hierbij houdt Geldmaat rekening met de criteria zoals die nu ook al gelden, zoals het

aantal transacties, piekmomenten en de omgeving (bijvoorbeeld een winkelgebied of een

uitgaanscentrum). Daarnaast blijft het uitgangspunt dat in dunbevolkte gebieden binnen een

straal van vijf kilometer een geldautomaat beschikbaar is. Geldmaat plaatst ook geldmaten op

nieuwe locaties.

In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met maatschappelijke

belangenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, de Oogvereniging en ouderenbonden,

gewerkt aan een visie op het bereikbaar en beschikbaar houden van contant geld in Nederland.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 

Erik Kwakkel, CEO van Geldmaat: ‘Ik ben blij dat we vandaag de eerste geldmaat in gebruik

kunnen nemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in de

toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van onze

automaten. Daarom blijven we in overleg met consumenten via de belangengroepen. De

geldautomaten van Geldmaat zijn er voor iedereen.’

Op 5 november vorig jaar maakten ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat bekend samen te

werken aan een bankonafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld in Nederland

beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. De drie banken starten vandaag met

het stapsgewijs overdragen van hun automaten aan Geldmaat. Geldmaat, het voormalige

Geldservice Nederland, beheert en onderhoudt al sinds 2011 de geldautomaten van de banken.

Citaten

Ik ben blij dat we vandaag de eerste geldmaat in gebruik kunnen nemen. Onze
organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in de
toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan
maken van onze automaten. Daarom blijven we in overleg met consumenten
via de belangengroepen. De geldautomaten van Geldmaat zijn er voor
iedereen.
— Erik Kwakkel - ceo Geldmaat



Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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