
HANDLEIDING
EEN GELDBEDRAG OPNEMEN

In deze handleiding ziet u scherm voor scherm hoe u zelf een geldbedrag kiest en opneemt.  
Voorlopig werken de Cashpnts nog niet allemaal hetzelfde en zijn er twee manieren om zelf 
een bedrag te kiezen en op te nemen. Wij leggen u graag uit hoe dit gebeurt.

1. Plaats uw pinpas in de kaartgleuf met de zwarte 
magneetstrip aan de onderzijde. Kies voor de  
Nederlandse of Engelse taal. 

2. Toets de vier cijfers van uw pincode in. Hierna drukt 
u op de knop OK om verder te gaan. 

3. U wilt zelf een bedrag kiezen dat u wilt opnemen. 
Hiervoor drukt u op de knop naast de woorden  
kasopname of opname. 

4. Bij kasopname toetst u zelf een bedrag in tot  
SRD 2.000. Maakt u allereerst een keuze of u  
geld wilt pinnen van uw giro- of spaarrekening.  
Bevestig uw keuze door op de knop naast giro-  
of spaarrekening te drukken.

WELKE STAPPEN NEEMT U OM EEN GELDBEDRAG OP TE NEMEN?



5. Toets het bedrag in dat u wilt opnemen. Druk dan op 
de knop OK om door te gaan. Kiest u dan een bedrag 
met een veelvoud van SRD 50. Bevestig het juiste  
bedrag door op de knop naast indien juist te druk-
ken. Indien niet juist, druk op onjuist en toets het 
juiste bedrag daarna in.

6. U wordt gevraagd of u een transactiebonnetje wenst 
te ontvangen. Wenst u een bon, druk dan op de knop 
naast het woord Ja. Wilt u geen bon? Druk op knop 
naast het woord Nee.

7. Neem uw geld uit de Cashpnt. 8. Vergeet niet uw pinpas en eventueel uw  
transactie-bonnetje uit de Cashpnt te nemen.

• Cashpnt accepteert alle lokale pinpassen
• De optie geldopname kan als eerste of als derde optie op het scherm staan. 
• Het maximum bedrag per transactie is SRD 2.000.
• In de Cashpnt zitten biljetten van SRD 50 en 100. Soms zijn er biljetten op. Kiest u dan een bedrag met 

een veelvoud van SRD 50. 
• Voor uw veiligheid, houd u bij het intoetsen van uw pincode uw hand ervoor, zorg dat er  

niemand meekijkt. 

Bedankt voor het gebruik van Cashpnt, tot de volgende keer! 
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