
 

Afstortinstructie briefgeld Rabobank 

Heb je bankbiljetten ontvangen bij de collectegelden, moeten deze ook 
afgestort worden. Dit kan niet bij de muntstortautomaten. 

Heb je maar enkele biljetten, probeer deze dan om te wisselen voor 
muntgeld zodat je maar één keer hoeft af te storten. Lukt dit niet? Vraag 
dan een sealbag aan. Weet je van tevoren dat je veel briefgeld ontvangt? 
Vraag de sealbag dan op tijd aan, zodat je na de collecte gelijk kunt 
afstorten. Dit kan door een mail te sturen naar collecte@epilepsie.nl. 

Onderstaand de te volgen stappen voor het afstorten van de sealbag 

1. Noteer hoeveel biljetten van elk type biljet je in de sealbag stopt. Dit 
moet je straks invullen bij het online aanmeldformulier. 
https://forms.office.com/r/bjXD6g4khC 

2. Vul de naam EpilepsieNL in en de datum waarop je gaat afstorten. 
3. Controleer de houdbaarheidsdatum van de sealbag. 
4. Noteer het sealbag ID. Dit is een code die begint met 3 letters en 7 

cijfers. Je vindt deze onder de streepjescode. Dit nummer moet je 
invullen op het aanmeldformulier. 

5. Trek het zilverfolie van de sealbag en plak deze dicht. Let op dit kan 
maar 1 keer. 

6. Meld de sealbag aan bij EpilepsieNL via het online aanmeldformulier 
op onze site. Het collecteteam meldt je storting van de sealbag aan 
op de internetbankierenomgeving. 
https://forms.office.com/r/bjXD6g4khC 

7. Pas na aanmelding van de sealbag, kun je afstorten. Let op de tijden 
waarbinnen je moet afstorten. 

a. Heb je de aanmelding voor 12.00 uur gedaan? Dan kun je de 
sealbag deponeren vanaf 14.00 uur dezelfde dag tot 46 uur daarna. 
Voorbeeld: je meldt de sealbag op zaterdag om 11.00 uur bij ons aan. 
Je hebt nu van zaterdag 14.00 uur tot maandag 12.00 uur de tijd om 
de sealbag te deponeren. 

b. Heb je de aanmelding na 12.00 uur gedaan? Dan kun je de sealbag 
deponeren vanaf 14.00 uur de volgende dag tot 46 uur daarna. 
Voorbeeld: je meldt de sealbag op zaterdag 13.00 uur bij ons aan. Je 
hebt nu van zondag 14.00 uur tot dinsdag 12.00 uur de tijd om de 
sealbag te deponeren. 
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8. Zoek via deze kaart een automaat van Geldmaat waar je de 
sealbag kunt storten. Dit doet je door jouw postcode in te vullen. 
Deze automaten bevinden zich altijd buiten en zijn 24 uur per dag 
geopend. 

9. Open de automaat door de barcode te scannen. Houd hierbij de 
sealbag in de inwerprichting zoals aangegeven op de sealbag. Laat 
de sticker op de sealbag zitten. Deponeer de sealbag in de 
automaat. 

10. Je ontvangt een bewijs dat je hebt gestort. Bewaar dit goed. 
 

 

 
 

 

Heb je vragen? Bel of mail het collecteteam via collecte@epilepsie.nl of 
06-11515665 (Joke Stelling). 
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