DE EUROPA-SERIE: ECHTHEIDSKENMERKEN

Gemakkelijk te controleren, moeilijk te vervalsen
Met hun verbeterde echtheidskenmerken zijn de nieuwe bankbiljetten van €5 en €10 nóg beter bestand tegen vervalsing. En net als bij de bankbiljetten van de eerste serie,
zijn de echtheidskenmerken gemakkelijk te controleren. U hoeft alleen maar de “Voel, kijk en kantel“-methode toe te passen.
1

VOEL

Kenmerken van het papier – Het bankbiljet knispert en voelt stevig aan.
Voelbare inkt – Voel de korte lijntjes aan de linker- en rechterrand van het bankbiljet. De hoofdafbeelding, de letters en het grote waardecijfer voelen ook dikker aan.
2

KIJK

Portretwatermerk – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. U ziet een portret van Europa, de waarde en een raam.
Legt u het bankbiljet op een donkere ondergrond en de lichte delen worden donkerder.
Veiligheidsdraad – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. De veiligheidsdraad komt tevoorschijn als een donkere streep.
3

KANTEL

Smaragdgroen cijfer – Kantel het bankbiljet. U ziet in het waardecijfer een lichteffect dat op en neer beweegt. Het cijfer verandert ook van kleur,
van smaragdgroen naar diepblauw.
Portrethologram – Kantel het bankbiljet. U ziet in de zilveren band een portret van Europa, een raam en de waarde.
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HET NIEUWE GEZICHT VAN DE EURO
Ontdek het nieuwe bankbiljet van €10
3

Het nieuwe €10-bankbiljet dat vanaf 23 september 2014 in omloop is

www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

DE EUROPA-SERIE: ACHTERGRONDINFORMATIE

Een vertrouwd betaalmiddel

Het “gezicht” van de nieuwe eurobankbiljetten

Sinds hun invoering in 2002, zijn de eurobankbiljetten
een van ‘s werelds meest vertrouwde betalingsmiddelen
geworden. Om dit vertrouwen in stand te houden, zijn
in de Europa-serie de meest recente ontwikkelingen
op het vlak van bankbiljettentechnologie verwerkt.

Mario Draghi
President, Europese Centrale Bank

Portretten zijn door de eeuwen heen en over de gehele wereld vaak gebruikt op
bankbiljetten, en onderzoek toont aan dat mensen doorgaans intuïtief gezichten
herkennen. Het Eurosysteem heeft ervoor gekozen een portret van Europa in het
watermerk en het hologram van de nieuwe serie eurobankbiljetten te verwerken.
Europa is een figuur uit de Griekse mythologie. Het portret is overgenomen van een
vaas in het Louvre in Parijs, die is gevonden in zuidelijk Italië en meer dan 2000 jaar
oud is. Dit portret is gekozen omdat het een duidelijke band heeft met het Europese
continent en tevens de bankbiljetten een menselijk trekje geeft.

www.nbb.be

www.bundesbank.de

www.eestipank.ee

www.centralbank.ie

www.bankofgreece.gr

www.bde.es

www.banque-france.fr

www.bancaditalia.it

www.centralbank.gov.cy

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbankmalta.org

www.dnb.nl

www.oenb.at

www.bportugal.pt

www.nbs.sk

www.bsi.si

www.bof.fi

Geleidelijke invoering van de nieuwe serie
De bankbiljetten van de Europa-serie worden over een periode van een aantal jaren
ingevoerd. Het nieuwe €5-biljet is in 2013 ingevoerd en het nieuwe €10-biljet zal
vanaf 23 september 2014 in omloop worden gebracht. De bankbiljetten van de
eerste serie blijven tot nader order naast de nieuwe biljetten in omloop. Zelfs
wanneer zij ophouden wettig betaalmiddel te zijn, kunnen ze nog steeds voor
onbepaalde tijd worden ingewisseld bij iedere nationale centrale bank van het
Eurosysteem.
Nadere informatie kan worden gevonden op:
www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu
DE EERSTE SERIE

DE EUROPA-SERIE
Voorzijde

Wilt u meer te weten komen over de eurobankbiljetten en euromunten? Neemt u dan
contact op met uw nationale centrale bank, of met de
Achterzijde
Voorzijde

Achterzijde

Europese Centrale Bank

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

Kaiserstrasse 29

E-mail: info@ecb.europa.eu

60311 Frankfurt am Main

www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu

Duitsland

www.euro.ecb.europa.eu

