GELDAUTOMATEN
Misschien hebt u het al gemerkt dat de geldautomaat van de ABN AMRO Bank in de
Hoogstraat in Abcoude is verwijderd.
We hebben een overzicht gemaakt waar, hoeveel en met welke passen er geld uit de
geldautomaten kan worden gehaald.
Locatie

Welke
passen
Rabo pas

Bedrag

Openingstijden

max. € 1.250,00
per week

24 uur per dag
geopend

andere
passen
alle passen

€ 250,00 per
week
1x per dag
max. € 250,00
(afhankelijk hoe
uw pas is
ingesteld)

AH
Dr. v. Doornplein 2
Abcoude

alle passen

1x per dag
max. € 250,00
(afhankelijk hoe
uw pas is
ingesteld)

Dagwinkel
Brugstraat 4
Baambrugge

alle passen

max. € 250,00
kosten € 0,10

AMC – ABN AMRO
Hoofdingang inlopen,
na vijftig meter links
tegenover de kapper
ING
Reigersbos 56
A’dam Zuid-Oost

alle passen

afhankelijk hoe
uw pas is
ingesteld

Alle dagen
07.00–23.00 uur

ING pas

1x per dag
max. € 1.000,00

24 uur per dag
geopend

andere
passen
ABN AMRO
pas

max. € 250,00
per dag
afhankelijk hoe
uw pas is
ingesteld

andere
passen

max. € 250,00
per dag

Rabobank
Stationsstraat 15
Abcoude
Plus Koot ,
A’damsestraatweg 38
Abcoude

ABN AMRO
Reigersbos 86a
A’dam Zuid-Oost

Ma-Di
08.00-20.00 uur
Wo
08.00-19.00 uur
Do t/m Zat
08.00-20.00 uur
Zo
12.00-18.00 uur
Ma t/m Do
08.00-20.00 uur
Vrij
08.00-21.00 uur
Zat
08.00-20.00 uur
Zon
12.00-18.00 uur
Winkeltijden

Je pint met je
bankpas de
boodschappen
en kunt
desgewenst
extra contant
geld ‘bijpinnen’

24 uur per dag
geopend

NB 1. Geldmaat:
Geldautomaten van ABN AMRO, Rabobank en ING krijgen een nieuw uiterlijk en een nieuwe
naam. Ze heten voortaan Geldmaat. U kunt dan met elke pas bij deze geldmaten geld
opnemen!
Vanaf 1 januari 2019 worden de oude apparaten vervangen, eind 2020 moet het project zijn
afgerond.
NB 2. Rabo Geld Express:
Hebt u een Rabobankpas, dan kunt u € 450,00 thuis laten bezorgen.
Kosten € 4,50 per levering.
Telefoonnummer: 020-4548000.

