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Voorwaarden SKG Cash 

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (verder te noemen SKG) biedt haar cliënten de 
mogelijkheid gebruik te maken van SKG Cash.  

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de cliënt, bijvoorbeeld een kerkelijke gemeente, 
en een detaillist teneinde bij laatstgenoemde rechtstreeks zonder tussenkomst van een bank 
collectegeld af te storten.  
Daarnaast wordt met de ondertekening van “SKG Cash overeenkomst” een 
bruikleenovereenkomst afgesloten voor het gebruik van een muntentelmachine met 
toebehoren. Periodiek zullen voor deze dienstverlening abonnementskosten in rekening 
worden gebracht. Op de overeenkomst wordt tevens vastgelegd of SKG of de cliënt de 
incasso’s van stortingen van collectegelden zal verzorgen. 

De voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SKG en haar cliënten voor zover 
deze gebruik maken van SKG Cash. 

Artikel 1 Definiëring begrippen 

‘Cliënt’ is bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente, diaconie, college van kerkrentmeesters, 
kerkelijke instelling enz. waarmee SKG een zakelijke relatie onderhoudt.  

‘Vertegenwoordiger(s)’ is of zijn degenen die bevoegdheid hebben te beschikken over 
rekeningen van cliënt.  

‘Detailhandelaar’ of detaillist is degene waar de werkovereenkomst mee aangegaan wordt en 
waar het collectegeld gestort wordt. 

Artikel 2 Benodigdheden 

Voor gebruik van SKG Cash krijgt de cliënt de beschikking over: 
• Muntentelmachine;
• Sorteerbak;
• Munthulzen (in hoeveelheden voor een halfjaar te bestellen);
• 1 grote en 4 kleine geldzakken.

Artikel 3 Eigendom 

SKG verstrekt de muntentelmachine in bruikleen. Indien geen gebruik meer gemaakt wordt 
van SKG Cash dient de cliënt de in het bezit zijnde muntentelmachine te retourneren. Het is 
de cliënt verboden (onderdelen) van SKG Cash te kopiëren, te vertalen, te vervreemden, te 
decompileren of anderszins te veranderen zonder toestemming van SKG. 
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Artikel 4 Aansprakelijkheid 

SKG zal naar beste vermogen zorg dragen voor het onderhoud van de muntentelmachine. 
Indien de muntentelmachine ondanks normaal gebruik defect raakt zal een andere machine 
ter beschikking worden gesteld. Indien de muntentelmachine moedwillig schade is 
toegebracht, zal de cliënt belast worden voor het bedrag van de nieuwprijs minus het 
totaalbedrag van de verstreken afschrijvingstermijnen. 
Ook zullen bovenstaande kosten in rekening worden gebracht als blijkt dat het zegel 
aan de rechterzijde van de machine verbroken is! 

SKG is niet aansprakelijk voor de (gevolg) schade, direct of indirect, die wordt veroorzaakt 
doordat de cliënt op enig moment geen of slechts gebrekkig gebruik kan maken van SKG 
Cash, dan wel van de door SKG ter beschikking gestelde muntentelmachine, door welke 
oorzaak dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SKG.  

De cliënt is volledig aansprakelijk voor het gebruik van SKG Cash en ziet erop toe dat de 
voorwaarden strikt worden nageleefd. Het risico van buitenlandse munten in munthulzen is 
geheel voor rekening van de cliënt. 
De cliënt is verplicht bij wijziging van vertegenwoordiger(s) dit schriftelijk door te melden aan 
SKG. Tevens vraagt SKG daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs.   

Artikel 5 Tarieven 

SKG is bevoegd de cliënt voor het ter beschikking stellen en/of gebruik van  
SKG Cash abonnementskosten in rekening te brengen en deze kosten ten laste van de 
rekening te debiteren. 

SKG is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen en of aan te passen. Een dergelijke 
wijziging / aanpassing wordt van kracht veertien dagen nadat SKG daarvan schriftelijk 
mededeling heeft gedaan aan de cliënt. Voor de actuele abonnementskosten wordt 
verwezen naar het document ‘Tarieven Betalingsverkeer’. 

Artikel 6 Duur en beëindiging 

De overeenkomst “SKG Cash” wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan zowel door de 
cliënt als door SKG schriftelijk met in achtneming van een kalendermaand worden beëindigd. 
Debitering van de rekening voor de vaste kosten wordt stopgezet indien de cliënt alle door 
SKG ter beschikking gestelde benodigdheden genoemd in artikel 2 geretourneerd heeft. 

Artikel 7 Incasseren 

Er zijn twee mogelijkheden om bedragen te incasseren bij de detaillist:  
Ten eerste: de cliënt heeft een SEPA incassocontract waarmee de te incasseren bedragen 
worden afgehandeld via SKG Online.  

Ten tweede: SKG incasseert de bedragen voor de cliënt. Om te kunnen incasseren ontvangt 
SKG een kopie van de door de detaillist getekende “doorlopende machtiging SEPA incasso 
via SKG”. Pas na ontvangst van deze machtiging kan SKG op basis van het ontvangen 
stortingsformulier incasseren.  
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De cliënt draagt er zorg voor dat het getekende stortingsformulier (machtiging) in bezit komt 
van SKG en bewaart een exemplaar voor de eigen administratie. SKG zal vervolgens 
incasseren en de rekening van de cliënt voor het betreffende bedrag crediteren. Indien SKG 
de incasso’s mag verzorgen voor de cliënt worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Voor beide mogelijkheden geldt: de cliënt is verantwoordelijk voor de getekende en 
rechtsgeldige doorlopende machtiging voor SEPA incasso met de detaillist. 

Artikel 8 Stortingsgarantie 

De cliënt en of de geldkoerier is verplicht om het vervoer van het geld naar de detaillist op 
een zo onzichtbaar mogelijke wijze te doen, geen vaste routes te nemen en geen vaste 
tijdstippen te plannen. Indien ondanks deze voorzorgsmaatregelen de geldkoerier met het 
transport van het geld naar de detaillist toch overvallen wordt, kan men bij SKG aanspraak 
maken op schadeloosstelling van het ontvreemde geld. De hoogte van de schadevergoeding 
zal het gemiddelde van de laatste 10 stortingen bedragen, doch niet meer dan het werkelijk 
ontvreemde geldbedrag. Als bewijs voor de ontvreemding dient een kopie van het proces-
verbaal van de politie SKG ter hand te worden gesteld. SKG zal alleen dan tot uitkering 
overgaan, indien het ontvreemde geld niet bij een andere verzekeraar is gedekt. Eventuele 
gevolgschade verband houdende met de overval kan niet op SKG verhaald worden. 

Artikel 9 Productwijzigingen en voorwaarden 

SKG is te allen tijde gerechtigd SKG Cash te wijzigen, uit te breiden of aan te passen. 
SKG is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen. De 
wijzigingen en of aanvullingen zullen bindend zijn veertien dagen nadat daarvan schriftelijk 
mededeling is gedaan aan de cliënt. 

Artikel 10 Slotbepaling 

Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op SKG Cash 
tevens van toepassing de algemene voorwaarden van SKG, waarvan een exemplaar 
kosteloos bij SKG kan worden opgevraagd. 
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