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maatschappelijk overleg betalingsverkeer

Deze folder is een initiatief van het Maatschappelijk Overleg Betalings
verkeer (MOB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen. In het MOB werken banken en organisaties
van consumenten en ondernemers, onder voorzitterschap van de
Nederlandsche Bank, aan verdere verbetering van de efficiëntie, veiligheid
en toegankelijkheid en bereikbaarheid van het betalingsverkeer. Meer
informatie over het MOB en de precieze inhoud van de in deze folder
beschreven afspraken is te vinden op www.dnb.nl, onder ‘Betalingsverkeer’,
‘MOB’.
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Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de
Vragen?
informatiedesk
van
Nederlandsche
Bank.heeft,
Deze kunt
is te ubereiken
viade
info@dnb.nl
Als u na het lezen
vandedeze
folder nog vragen
terecht bij
informatiedesk
en
020 10 68 (gratis).
Ook kunt
u contactvia
opnemen
meten
de(0800)
eerder020
genoemde
van(0800)
de Nederlandsche
Bank. Deze
is te bereiken
info@dnb.nl
1068
belangenorganisaties.
(gratis). Ook kunt u contact opnemen met de eerder genoemde belangenorganisaties.

