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 Kevin Wassing
Ik gebruik helemaal geen
contant geld meer. Betalen doe
ik met m’n pasje of telefoon,
of ik bestel online. Ik vind het
wel makkelijk zo. Het geeft je
ook een goed overzicht: op je
bankafschriften zie je precies
wat je gekocht hebt. Toch kan
het soms handig zijn om wat
bankbiljetten op zak te hebben.
Ik heb weleens meegemaakt
dat er een pinstoring in de
supermarkt was. Dan sta je
daar met je boodschappen.

Voor welke
uitgaven gebruik je
nog contant geld?

 Claartje Hogendijk

 Christal Lont

Mijn bankpasje heb ik e
 igenlijk
nooit bij me. Cash vind ik
makkelijker. Ik vind het niet
leuk dat er steeds minder met
contant geld betaald wordt.
Voor oude mensen is dat niet
handig. Laatst kon ik bij de
kapper niet contant betalen
en had ik geen pasje bij me. Ik
pin graag binnen in een bank
waar niemand kan meekijken
en waar ik hulp kan krijgen,
maar er zijn steeds minder
banken over.

De laatste tijd zie ik geen
winkels meer waar je niet kunt
pinnen, zeker door corona
kan dat overal. Het is al lang
geleden dat ik cash geld heb
gebruikt. Op vakantie betaal ik
wel met contant geld, want je
weet nooit waar je met je pasje
kunt betalen. Ik kan me voorstellen dat contant geld over
een aantal jaar helemaal niet
meer bestaat. Toch zou ik dat
ook wel gek vinden. Het heeft
wel iets, contant betalen.

 Bianca Grundmann

 John Nutbey

Het is misschien ouderwets,
maar voor kleine dingen vind
ik contant geld toch handig.
Zoals voor bloemen, een kop
koffie of een fooi. En met vrienden op vakantie vind ik het
makkelijk om een pot met cash
geld te maken. Jongeren doen
dat via hun telefoon. Ik denk
dat we steeds minder contant
geld gaan zien. Ik werk in de
horeca en begrijp dat veel contanten in de zaak niet ideaal is
met het oog op diefstal.

Contant geld gebruik ik niet
meer zo vaak als vroeger, maar
ik heb graag toch een paar
tientjes op zak. Voor de zekerheid of voor de taxi bijvoorbeeld. Op vakantie in Turkije
gebruik ik wel cash, want daar
kun je niet overal pinnen. Ik
vind het geen goede zaak dat
het allemaal zo digitaal wordt.
Met cash geld houd je veel
beter het overzicht. Ik zou het
jammer vinden als contant
geld helemaal gaat verdwijnen.
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