
HOE KOM IK AAN 
CONTANT GELD  

IN EN OM BIERVLIET?



BETAAL ELEKTRONISCH!
In veel gevallen is elektronisch betalen een uitstekend alternatief 
voor contant geld. In bijna alle winkels kan worden gepind. Met 
internetbankieren kunt u geld overmaken en met iDEAL kunt u 
makkelijk en veilig betalen op het internet. Rekeninghouders bij 
de meeste Nederlandse banken krijgen standaard toegang tot 
internetbankieren en iDEAL. Bij sommige banken kan dat ook 
met een app op een smartphone of tablet.

U doet de meeste ondernemers een plezier door te pinnen, ook 
bij kleine bedragen. Dat geldt voor winkeliers, maar ook voor 
horeca-ondernemers. Pinnen is zowel voor ondernemers als voor 
consumenten veiliger, makkelijker en sneller dan contant betalen. 
Daardoor is voor winkeliers een pinbetaling gemiddeld 14 procent 
goedkoper dan een contante betaling!

In Biervliet maken bewoners zich zorgen over de 
bereikbaarheid van contant geld. Steeds meer betalingen 
gaan elektronisch. Het gebruik van geldautomaten neemt af. 
Als gevolg daarvan komen er minder geldautomaten, vooral 
in dunbevolkte gebieden zoals Biervliet en omgeving.
Hoewel er in Biervliet geen geldautomaat is, zijn er wel 
andere mogelijkheden om aan contant geld te komen! 
Bovendien kan er in en om Biervliet bijna overal anders dan 
contant worden betaald.

CONTANT GELD OPNEMEN
In Biervliet en directe omgeving zijn de volgende voorzieningen 
voor het opnemen van contant geld:
•   Het geldservicepunt in ’t Winckeltje, Burgemeester 

Maarleveldstraat 7. Tijdens openingstijden van de winkel 
kan hier met een bankpas van iedere bank geld worden 
opgenomen, maximaal 250 euro per pashouder.

•   2 geldautomaten in IJzendijke
•   1 geldautomaat in Hoek 

Voor de locaties van andere geldautomaten kunt u de website 
van MasterCard1 raadplegen of de website of app van uw bank. 
Uw eigen bank kan u ook informeren over de dienstverlening ten 
aanzien van betalen en contant geld.

1  http://www.mastercard.com/nl/consumer/atm-locator.html
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