Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl

Pinautomaat
In veel dorpen verdwijnen er geldautomaten.
In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling.

1 ‘Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke
basisvoorzieningen in een dorp’.
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Toelichting
1 Zoals ik lees kost een pinautomaat 30.000 per jaar voor een bank, dit geloof ik niet direct zeker met
het vernielen erbij zoals afgelopen dagen bij de Plus. Wij in Tienray pinnen regelmatig bij de
supermarkt bij. Dit gaat goed zolang als de supermarkten dit niets extras kost en het is ook klanten
binding denk ik dan. Anders zet een automaat bij Jan Linders binnen zoals op meerdere plaatsen in
winkels is van de Hema tot Berden mode in Blerick, waarom kan dit daarwel in in kleine kernen niet.
1 Of kleine pinautomaten los in de winkels alle de jumbo. In sevenun tien jaar terug was ik in
Australië daar hadden ze dat overal op de ge se plaatsen
1 mensen gaan nu weer geld in huis bewaren omdat ze steeds naar Horst moeten voor wat geld. dus
de criminelen kunnen weer toeslaan vooral bij de ouderen onder ons.
1 Ik ben in het bezit van een auto maar voor mensen die geen auto tot hun beschikking hebben, kan
dit erg vervelend zijn
1 Erg onhandig dat er in de Meterik geen pinautomaat meer is!
1 Er verdwijnt al te veel uit de dorpen. Basisvoorzieningen zijn bepalend voor de leefbaarheid. Die
leefbaarheid hou je niet overeind door al niet niet noodzakelijke basisvoorzieningen te schrappen.
1 Eerst bouwen ze over de rug van de bevolking de banken op,en nu laten ze met namen de oudere
mensen in de STEEK!!!!!!!!!!!!!
1 Denk aan bejaarden, gehandicapten, mensen, die geen auto hebben...................
1 Banken hebben hun kantoren gesloten. Zij wilden dat wij gebruik maken van pinautomaten. Dan
moet er ook op bereikbare afstand een pinautomaat zijn, zeker voor de oudere klanten.
1 1 pinautomaat is nodig!!
2 Wij wonen te ver weg van een andere pinautomaat. > dan 5 km en dat is voor mensen zonder auto
niet te doen
1

2 Wij hebben in Hegelsom meer als een jaar zonder pinautomaat ( in de buurt ) gezeten. En het is echt
een zegen dat ie weer terug is. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die minder mobiel zijn en ook
voor hen is het ook heel prettig dat er een pinautomaat is. En de banken roepen maar dat ze dicht
bij de mensen staan....maar ondertussen wel alle pinautomaten weg
2 Nu nog wel, als iedere ondernemer of dienstverlener of collecteur in de toekomst beschikt over
betaalmogelijkheden met pin of soortgelijks zal het over een aantal jaren niet perse nodig zijn
3 Kunnen in alle winkels pinnen en ook bijpinnen, dus,,,,
4 Maar dan moet er wel een winkelier zijn waar je wel (bij) mag pinnen
4 als er ergens veel gebruikt van word gemaakt is het commercieel aantrekkelijk om er een neer te
zetten. het kan voor een lokale ondernemer ook een mogelijkheid zijn om een extra service te
bieden.
4 afhankelijk van de grootte van een dorp,
5 Alle kosten van een pinautomaat , zoals beveiliging onderhoud etc.moeten uiteindelijk gezamenlijk
worden betaald . Het heeft dus geen zin om voor enkelen deze pinautomaten te handhaven .

2 Hoe vaak maak je gebruik van een
pinautomaat, bij de bank?
56%

60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%

3%

1%

4%

0%
Nooit

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

Anders

Toelichting
1 Ons gezin gebruikte de pinautomaat in Swolgen die nu verwijderd is!!!
2 Zolang er bij supermarkten of horeca gelegenheden bij gepind (wel gratis, en daar dient de bank dan
maar voor te zorgen) kan worden is er geen probleem. Echter slechts een pinautomaat in Sevenum
is regelmatig te weinig. Er staat heel vaak een rij.
2 Maar onze kinderen wekelijks.
2 ik probeer zoveel mogelijk te pinnen in de winkels
3 Hoeft niet bij de bank te zijn zoals de vraagstelling suggereert. Kan ook in een winkel zijn. Tip: Men
zou de pinpas (die persoonlijk is) moeten kunnen gebruiken om in een afgesloten ruimte te kunnen
komen om daarna bij de pianautomaat te kunnen pinnen. Met openen van de gesloten ruimte kan
men dan altijd checken wie, wanneer, en op welk tijdstip de toegangsdeur heeft geopend. Wanneer
men geld gepind heeft, dezelfde pinspas weer inzetten omde toegangsdeur te sluiten. Richt de
ruimte zo in, dat deze maximaal plaats biedt aan twee personen. (i.v.m. rolstoelers)
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3 De meeste mensen gebruiken een pinautomaat weinig vaker dan een of twee keer per week. Ook de
banken moeten op de kleintjes letten (behalve als het om bonussen gaat). In de loop van een week
komt iedereen wel eens langs een plek waar een pinautomaat beschikbaar is. Ouderen kunnen bijpinnen in een supermarkt bijvoorbeeld. Plofkraken zijn een probleem. Zet kleinere pinautomaten
binnen bij de ingang van de winkel (binnen dus)
5 Zo af en toe, IK vind een pinautomaat noodzakelijk zeker voor de wat minder mobiele mensen.
5 voor heen wekelijks tegenwoordig 1 x 3 weken ivm naar een ander dorp te moeten en het me extra
benzine kost. dus loop nu eigenlijk met te veel geld op zak
5 slechts enkele malen per jaar
5 Regelmatig, soms wat vaker dan anders
5 Paar keer per jaar
5 Paar keer per jaar
5 Ongeveer om de 6 weken
5 Je kunt gelukkig bij ons in dorp extra pinnen als je daar de boodschappen doet. Schande dat de
ondernemer daar geen vergoeding voor krijgt!!!!!!
5 Indien nodig vraag bij supermarkt om extra meer te pinnen, .
5 Ikzelf maak sporadisch gebruik van de pin automaat maar voor ouderen zou het wel fijn zijn als deze
dicht in de buurt is.
5 ik maak alleen dan gebruik van de pinautomaat bij een bank als ik cash nodig heb of ergens heen ga
waar ik niet kan pinnen
5 Een maal in de 14 dagen
5 Één keer per kwartaal
5 bijna nooit
5 af en toe, als ik geen boodschappen doe
5 2x per week
5 2 tot 3 maal per maand
5 1 x per half jaar
Eens in de 2-3 maanden, alleen als ik iemand cash moet betalen voor een bbq of zo

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad
HALLO.
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