
Goedemiddag Klaas, 
 
Ik heb inmiddels de bevestiging van Geldmaat dat Brinks a.s.  maandag de Sealbagautomaat komt 
legen en a.s.  donderdag weer.   Het lukt hun in de planning niet om eerder te komen.  
 
Ondernemers kunnen losse biljetten storten bij de CRS aan de Bureweg bij het VVV kantoor.   
De mogelijkheid tot storten is hier sinds kort beschikbaar gekomen.  
Vanuit Geldmaat zal de voorraad in deze automaat nu meer in de gaten worden gehouden omdat 
hier meer gestort gaat worden.  
Overigens is dit een zogenaamde recycle automaat.   Dat betekend dat gestorte biljetten ook direct 
weer kunnen worden uitgegeven.   Hierdoor zal de automaat hopelijk minder snel vollopen. 
 
Belangrijk om te vermelden is dat de informatie op de website van Geldmaat momenteel helaas niet 
klopt.   
Op de site van Geldmaat staat vermeld dat de Sealbag automaat open is.   Dit is niet waar. 
Op de site staat ook vermeld dat de Automaat op Bureweg gesloten is voor opnemen en storen.   Dit 
is (op dit moment!)  ook niet waar.   Het apparaat is beschikbaar voor opnemen en storten. 
 
Ik heb zojuist hierover navraag gedaan bij GeldMaat.      Zij proberen de statusmeldingen op de site 
zo snel mogelijk juist te krijgen.  
Echter tot nader bericht kunnen we dus niet vertrouwen op de statusvermelding op de website van 
Geldmaat.  
 
Voor a.s.  maandag ga ik het zo regelen dat ik een seintje krijg van Geldmaat zodra de sealbag 
automaat weer beschikbaar is.   
Vervolgens zal ik jou direct informeren zodat jij dit weer in de ondernemers app kunt zetten en 
iedereen op de hoogte is.  
 
Als je nu een app naar de ondernemers stuurt kun je in ieder geval vermelden dat: 
 

- De sealbagautomaat bij de bank maandag in de loop van de dag weer beschikbaar is. 
- Er maandag bericht volgt als hij weer open is. 
- Losse biljetten momenteel wel gestort kunnen worden bij de Geldmaat automaat Bureweg 

bij het VVV kantoor 
- Of ondernemers losse biljetten aub zorgvuldig willen storten,  dus schone onbeschadigde 

biljetten en denken om paperclips,  elastiekjes etc.    Daar kan het apparaat niet tegen. 
- A.s.  donderdag de Sealbagautomaat bij de bank opnieuw wordt geleegd. 
- De berichtgeving op de site van Geldmaat momenteel helaas niet juist is.   Men probeert dit 

ook z.s.m. te herstellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Theo Feenstra 
Adviseur MKB 

 


