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Afronden op 5 eurocent landelijk ingevoerd:
De proef met het afronden van de 1 en 2 eurocent in Woerden is geslaagd. Het Maatschappelijk Overleg
Betalingsverkeer, de initiatiefnemer van de afrondingstest, wil het afronden op 5 euro-cent nu landelijk
doorvoeren.
Men streeft er naar één en ander met ingang van 1 september aanstaande door te voeren. Van-zelfsprekend zal
men de nodige aanpassingen nog moeten doorvoeren. Hier kan men denken aan kassasoftware, instructies aan
personeel enzovoorts.
Er zijn speciale stickers gemaakt met de tekst: “Hier worden contante betalingen afgerond.”
Deze stickers zijn te bestellen bij het Platform Detailhandel. Telefoonnummer: (070) 337 62 22 of per telefax
(070) 327 87 97
Meer informatie kunt U desgewenst opvragen bij mevrouw E.J. Prins van het MKB Nederland onder
telefoonnummer (015) 219 12 59 of per e-mail prins@mkb.nl
Overigens is het van belang dat U kennis neemt van het feit dat de afrondingsregels uitsluitend van toepassing
zijn op contante betalingen! Betalingen die bij U binnenkomen via de PINpas, Chipknip en creditcard worden
dus niet afgerond. Tot slot nog het volgende: de 1 en 2 eurocent munten blijven gewoon wettig betaalmiddel.
DNB test detectieapparatuur valse euro biljetten:
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs een uitgebreide test gehouden op apparatuur wel-ke gebruikt
wordt voor het detecteren van valse eurobiljetten.
Van de 22 apparaten welke getest zijn, zijn er slechts drie die de toets der kritiek redelijk kun-nen doorstaan.
Met andere woorden, 19 apparaten werden gekwalificeerd van redelijk tot slecht. De testresultaten kunt U
vinden op www.dnb.nl onder professioneel, betalingsverkeer, valse eurobiljetten, detectieapparatuur. Op
dezelfde site kunt U een gratis cd-rom bestellen. Met deze cd-rom bent U beter in staat om de eurobiljetten te
controleren.
Einde WAZ:
In eerste termijn zou de WAZ per 1 juli 2004 exit zijn, thans is dit zoals eerder gemeld ver-schoven naar 1
augustus 2004.
Indien U voor de particuliere markt een te groot verzekerbaar risico bent, dan wel, de particulie-re markt wilt
U wel verzekeren met uitsluiting van risico’s dan wel tegen (aanzienlijk) hogere premie, dan heeft U tot 1
oktober 2004 de tijd voor een zgn. alternatieve verzekering. Raad-pleeg in dit geval Uw assurantieadviseur.
Toevoeging van twéé interessante dossiers:
Op onze website: www.dinkla.nl hebben wij onder de button: Dossiers, twéé interessante dos-siers
toegevoegd:
- Dossier schenken zonder uit handen te geven
- Dossier special over beëindiging van arbeidscontracten.
Zeker het lezen waard!
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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