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Handleiding SKG Cash
Hierbij ontvangt u een muntentelmachine en een muntenbak, waarmee u kleingeld, briefgeld
en collectebonnen kunt sorteren. De 5 geldzakken dienen om de munten te vervoeren.
Plaats de papieren munthulzen in de daarvoor bestemde buisjes. Controleer en zorg ervoor,
dat alle buisjes op de juiste plaats hangen en goed vastgeklikt zitten.
De machine staat zo ingesteld dat de machine stopt als het maximum voor de betreffende
muntsoort is bereikt.
De, ook bij de banken gebruikte, instellingen zijn:









50 stuks van € 0,01
50 stuks van € 0,02
50 stuks van € 0,05
40 stuks van € 0,10
40 stuks van € 0,20
40 stuks van € 0,50
25 stuks van € 1,00
25 stuks van € 2,00

Instellingen van de muntentelmachine
De machine staat in principe goed voor u ingesteld.
Als u de instellingen kwijt bent, kunt u de machine zelf opnieuw instellen op de volgende
manier:
 Zet de machine aan (de aan- en uitknop zit aan de achterzijde van de machine).
 Stel de aantallen in.
U drukt op de SET-toets om een muntsoort te kiezen. Met de “+” en “-“ toets kunt u dit
aantal wijzigen. Met de BAT-toets kunt u hetzelfde, maar dan met een veelvoud van
10.
Om de volgende muntsoort in te stellen drukt u weer op de SET-toets.
Let er op dat u geen hogere waarden gebruikt dan de hierboven vermelde.
Machine in werking stellen
Zet de machine aan en doe het kleine geld in de invoerbak.
Als u de START/STOP-toets indrukt gaat de machine tellen en sorteren.
De REPORT-toets toont u het totaalbedrag per muntsoort.
De C-toets zet alle waarden op nul. Deze gebruikt u aan het begin van een nieuwe telling.
Reiniging
In de bijgeleverde handleiding (Users Guide) staat beschreven hoe u de machine kunt
reinigen.
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Let er op, dat u het klepje aan de achterzijde weer goed aandrukt als u het geopend heeft
om het achterliggende vuil en munten te verwijderen.
De machine is verzegeld en mag niet open geschroefd worden.
Formulieren
Op de website van SKG (https://www.skggouda.nl/skg-cash) vindt u de volgende
documenten:
 voorwaarden SKG Cash
 overeenkomst kerkelijke gemeente en detaillist
 doorlopende machtiging SEPA Incasso gemeente
 doorlopende machtiging SEPA Incasso SKG
 stortingsformulier
 kasstaat
 bestellen munthulzen
 retourneren muntentelmachine
Voorwaarden SKG Cash
Dit document bevat de voorwaarden om SKG Cash te kunnen gebruiken
Overeenkomst kerkelijke gemeente en detaillist
Dit is de overeenkomst die u afsluit met een detaillist. U kunt aanvullend afspraken maken
over de frequentie en het tijdstip van overdracht.
Doorlopende machtiging SEPA Incasso
Voordat er geïncasseerd kan worden, moet het “SEPA machtigingsformulier” worden
ingevuld en ondertekend door u en door de detaillist.
Als SKG voor u incasseert, moet u een kopie van de machtiging naar SKG opsturen.
Stortingsformulier
Dit document laat u tekenen door de detaillist. Maak een (getekende) kopie voor uw eigen
administratie en voor SKG als die voor u incasseert. SKG incasseert op dinsdag.
Kasstaat
Dit Excel-blad dient als steun om de overboekingen en stortingen te verantwoorden.
Bestellen munthulzen
Dit document gebruikt u als uw voorraad munthulzen op is. Het is de bedoeling dat er qua
aantal voldoende munthulzen voor een halfjaar worden besteld. De munthulzen worden zo
spoedig mogelijk zonder kosten naar u opgestuurd.
Retourneren muntentelmachine
Als de machine defect raakt, kunt u deze terugsturen. U ontvangt een andere machine van
ons retour. Wilt u gebruik maken van dit formulier om aan te geven wat de reden van
retourneren is.
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