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AFROMEN KASGELD EN PROCEDURE GELD- EN WAARDETRANSPORT  

 
 

Afromen kasgeld 
In de kassalade mag nooit meer geld aanwezig zijn dan normaal nodig is om klanten 

wisselgeld te geven. Dit ter preventie van kassagrepen en overvallen gericht op de 

kassa. Daarom mag in de kassa nooit meer aanwezig zijn dan: 

 

01 x € 50,- €   50,- 

05 x € 20,- € 100,- 

07 x € 10,- €   70,- 

06 x €   5,- €   30,- 

Totaal  € 250,- 

 

• De biljetten van 20, 50 en 100 euro dienen te worden gecheckt op echtheid. 

• De biljetten van 50 en 100 euro dienen direct te worden afgeroomd. 

• De biljetten van 250 en 500 euro zullen worden geweigerd. 

 

Al het overige aan geld en waardepapieren dienen direct afgeroomd te worden middels 

de cashbox. Alle kassalades dienen na sluitingstijd te open te staan. Indien de kassalade 

is verwijderd dan gaan de daders op zoek! Dit om vernieling door inbrekers te 

voorkomen. 

 

In het overzicht genoemde aantallen zijn een richtlijn. Uiteraard dient dit per winkel 

bekeken te worden en wellicht zelfs per tijdstip. Zo zal de verkoop van kansspelen van 

invloed kunnen zijn op de hoeveelheid geld in de kassa. Denk hierbij aan de uitbetaling 

van prijzen. 

Wel is het van belang dat de sleutel van de cashbox NOOIT in de kassalade wordt 

bewaard. Criminelen zullen een dergelijke sleutel direct herkennen met alle mogelijk 

negatieve gevolgen van dien. 

 

Een andere optie is om de regels m.b.t het kasgeld aan te scherpen en ook geen biljetten 

van  € 50,00 in de kassalade toe te staan. Wel moet er dan een “voorraad” geld, in een 

geschikte waardeberging, bereikbaar zijn bij uitbetalingen op bijvoorbeeld een kantoor 

o.i.d.  

 

 

Geldtransport in eigen beheer 
Indien geen gebruik gemaakt wordt van een professioneel geld- en waardetransport 

moeten de dagopbrengsten zelf afgestort worden bij de bank. 

Het overdag ophalen en afstorten van geld bij de bank gebeurd bij voorkeur door twee 

personen. Van belang daarbij is om niet voorspelbaar te zijn, let dus op tijdschema! 

 

Aandachtpunten 

• Ga met twee personen. Bent u alleen, neem dan een taxi. 

• Gebruik steeds verschillende tijdstippen. 

• Vervoer het geld zo onopvallend mogelijk. Gebruik niet steeds dezelfde tas. Laat 

niemand in bedrijfskleding naar de bank gaan. 

• Draag het geld verdeeld over verschillende plaatsen van de kleding. 

• Neem eens een andere uitgang (alleen als dit veilig is). 

• Neem, als het kan, verschillende routes. 

• Transporteer het geld het liefst per auto waarbij steeds op verschillende plaatsen 

wordt geparkeerd. 

• Indien te voet; loop tegen de verkeersrichting in! 

• Let goed op de omgeving en wees alert op verdachte omstandigheden. 
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• Neem bij twijfel geen risico. 

• Tracht bij de bank afspraken te maken, zodat u niet met geld in de rij hoeft te 

staan. Ook hoeft het natellen van het geld dan niet in het openbaar te gebeuren. 

• Indien het afstorten in een nachtkluis moet geschieden dan: 

� goed de omgeving controleren; 

� bij wantrouwen altijd doorrijden of lopen; 

� ga met twee personen. Bent u alleen, neem dan een taxi. 

 

Het lijkt wellicht overdreven met al deze punten rekening te houden maar de 

onvoorspelbaarheid is uw bescherming. 

 

 

 

Geldtransport indien u dit heeft uitbesteed 
1. Ontvang de medewerker van het geld- en waardetransport zo snel mogelijk op 

het (geldtel)kantoor. 

 

2. Laat de medewerker zich legitimeren voordat u het kantoor ingaat. Controleer het 

legitimatiebewijs op: 

• goedgelijkende pasfoto; 

• datum van geldigheid; 

• duidelijk leesbaar nummer legitimatiebewijs. 

 

3. Schrijf het nummer van het legitimatiebewijs op een controlelijst. Het noteren van 

het nummer van het legitimatiebewijs is nodig om achteraf te kunnen achterhalen 

wie bij u het geld heeft afgeleverd en opgehaald. 

 

4. Indien u kleingeld heeft besteld: 

• controleer de hoeveelheid en de staat van de verpakking; 

• open de kluis; 

• berg het kleingeld, direct nadat de medewerker van het geldtransport weg is, 

op in de kluis. 

 

5. Overhandig de bankstorting aan de geldloper. 

 

6. Sluit de kluis daarna zo snel mogelijk. 

 

7. Verlaat samen met de geldloper het kantoor. 

 

 

 

Tip: neem bovenstaande op in uw veiligheidsprotocol. 

 


