
 05 november 2018, 17:10 (CET)

Geldautomaten worden geel en gaan Geldmaat
heten
Banken introduceren uniform, bankonafhankelijk geldautomatenmerk
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De geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank worden op termijn geel en gaan

Geldmaat heten. 

De automaten krijgen hetzelfde uiterlijk en verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2019

stapsgewijs in het straatbeeld. 

De automaten worden evenwichtig over ons land verspreid. 

Veel automaten blijven op plaatsen waar nu ook een geldautomaat staat. 

Bij het herindelen van de locaties wordt gekeken naar het aantal transacties en het aantal

bezoekers in een gebied. 

De huidige bereikbaarheidscriteria blijven gehandhaafd.

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) lanceren vandaag Geldmaat, de

nieuwe naam voor hun geldautomaten. Deze geldautomaten krijgen hetzelfde uiterlijk en

verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2019 stapsgewijs in het straatbeeld.

ABN AMRO, ING, Rabobank en GSN werken samen aan een bankonafhankelijk

geldautomatennetwerk om contant geld op de lange termijn beschikbaar, bereikbaar,

betaalbaar en veilig te houden. Vanaf begin 2019 dragen de drie banken hun automaten

geleidelijk over aan GSN, die de geldautomaten al sinds 2011 voor hen beheert. De

totstandkoming van het nieuwe geldautomatennetwerk gebeurt in dialoog met relevante

belangenorganisaties. Hierbij staat gebruiksgemak voor de particuliere en zakelijke

eindgebruiker voorop.

Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland: “In winkels wordt steeds vaker digitaal

betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom

werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de

automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied

vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal

transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn.

Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken

door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen

gemakkelijk toegang houdt tot contant geld.”

Geldservice Nederland heet per 1 januari 2019 ook Geldmaat en is samen met de drie banken

verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe netwerk van geldautomaten. Naar

verwachting staat het nieuwe netwerk eind 2020.
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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. 
 
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.

In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om
contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken
samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de
automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in
een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij
elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied
kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort
locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken
door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde. Zo zorgen wij ervoor dat
iedereen gemakkelijk toegang houdt tot contant geld.
— Geert Eikelboom - ceo Geldservice Nederland
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