NIEUWS

31 maart 2021

Banken heropenen geldstortautomaten voor
ondernemers
Banken heropenen 250 geldstortautomaten voor ondernemers. Iedere week komen daar vervolgens tien
tot vijftien automaten bij die weer opengaan.
De zogeheten sealbagautomaten waren eerder dit jaar gesloten, omdat ze het doelwit waren van plofkraken. Het is niet
bekend wat de banken hebben gedaan om de automaten beter bestand te maken tegen pogingen ze met explosieven te
openen.
De vernieuwde automaten zijn dagelijks open van 07.00 uur tot 23.00 uur. Ondernemers moeten hun storting wel van
tevoren aankondigen, anders gaat de automaat niet open.
Ondernemers hadden door de sluiting moeite hun contanten af te storten. De banken besloten daarop een deel van de
sealbagautomaten zeer beperkt te openen,met een bewaker bij de automaat. Ook maakte Travelex, de uitbater van de
Grenswisselkantoren, bekend sealbags van ondernemers aan te nemen.
Banken zijn al langer doelwit van plofkraken. Eerder hadden criminelen het gericht op geldautomaten, waardoor
bepaalde types door de banken werden gesloten. Toen die aangepast waren verlegden plofkrakers hun aandacht naar de
sealbagautomaten.
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Europeanen hebben voor miljarden euro's aan oude
valuta opgepot
Europeanen hebben thuis nog voor miljarden aan contanten in oude valuta
liggen die niet meer worden gebruikt. 
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25 november 2021

DNB: consumenten moeten met contant geld kunnen
blijven betalen
Consumenten moeten kunnen blijven betalen met contant geld, ook bij
winkels die liever willen dat klanten afrekenen met pin. Daarnaast moeten
winkels klanten al... 
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02 november 2021

Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar
De acceptgiro verdwijnt in 2023. Betaaldienstverlener Currence laat weten dat
het aantal gebruikte acceptgiro's dan te laag wordt om de betaalmethode nog
langer... 
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21 oktober 2021

Megaoperatie in pinland om nieuwe techniek
bankpasjes
Alle Maestro-betaalpasjes in Nederland zullen vanaf midden 2023 worden
vervangen en het bekende Maestro-logo verdwijnt geleidelijk. 
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20 september 2021

Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese
Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook
het vijfhonderd... 

