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Officiële munteenheid van Bhutan:
Officiële munteenheid is de Bhutanese Ngultrum.
Deze munteenheid wordt afgekort met Btn.
Op de biljetten in Bhutan zijn afbeeldingen van Dzongs
in het land afgebeeld.
Dzongs zijn van oorsprong de forten die in de 17e
eeuw door de Zharbdrung Ngawang Namgyal, de
stichter van Bhutan, zijn gebouwd ter verdediging van
het land. Tegenwoordig huisvesten ze het bestuur van
de provincies.
Een aantal dzongs bestaat uit twee gedeelten, omdat
ze naast het bestuur ook nog het centrum zijn van de
religie.

Voorbeelden van enkele bankbiljetten:

Biljet van 1 Bhutanese Ngultrum,
afbeelding van Simtokha Dzong

Biljet van 5 Bhutanese Ngultrum,
afbeelding van Paro Dzong

Biljet van 10 Bhutanese Ngultrum,
afbeelding van Paro Dzong

Biljet van 20 Bhutanese Ngultrum,
afbeelding van Punakha Dzong

Officiële munteenheid van Nepal:

De Nepalese Roepie is de officiële munteenheid van Nepal.
De afkorting voor het Nepalese geld is NRs en de ISO code
NPR.
Een roepie is verdeeld in 100 Paisa. Er zijn Nepalese munten
van 5, 10, 25 en 50 Paisa en van 1 en 5 Roepie. Nepalees
papiergeld is er in de waarden 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 en
1.000 Roepie.
In oktober 2007 werd er een bankbiljet van 500 Nepalese
roepie uitgegeven, waarop de afbeelding van de koning was
vervangen door de Mount Everest.
Dit stond symbool voor het doorvoeren van de nieuwe
staatsvorm: de Nepalese republiek werd in mei 2008
opgericht. In datzelfde jaar verschenen er bankbiljetten van
10, 50, 100 en 1000 roepie met daarop alleen de Mount
Everest

Een voorbeeld van een bankbiljet

Voorkant van een bankbiljet van 500 Nepalese roepie.

Achterkant van een bankbiljet van 500 Nepalese roepie

Officiële munteenheid van India:

In India betaald je met de Roepie, wat zilver betekent. Het geld
wordt aangegeven met het teken iR of de ISO code voor de
Indiaanse Roepie INR. Een Roepie is onderverdeeld in 100
Paise
Indiaans muntgeld bestaat in de waarden 10, 25 en 50 Paise,
en 1, 2 en 5 Roepie.
Het Indiaans papiergeld kom je tegen in de waarden 1, 2, 5, 10,
20, 50, 100, 500 en 1000 Roepie

Een Roepie bankbiljetten [Rs 1] (in 1974)
Voorzijde: Lion Capital, Ashoka Pillar

Vijf Roepies bankbiljetten [RS 5]
Voorzijde: Lion Capital, Ashoka Pillar

Achterzijde: Landbouw werk landschap

Tien Roepies bankbiljetten [R 10]
(Mahatma Gandhi Series)

Voorzijde:

Achterzijde:

Portret van Mahatma Gandhi

Het dier dat India vertegenwoordigt.

Valuta koersen (d.d. 11 februari 2012)
Hoeveel geld krijg je voor:
1 euro
50 euro

100 euro

Bhutaanse Ngultrum

65,43

3271,57

6543,15

Indiase Rupees

65,14

3257,00

6514,00

Nepalese Rupees

104,84

5242,15

10484,30

Kan ik in Nepal pinnen?

In Kathmandu zijn meerdere pinautomaten.
Allemaal in of nabije Thamel, de toeristische wijk in Kathmandu, hier zijn
er alleen al een stuk of tien mogelijkheden om te pinnen.
Buiten de grote steden is pinnen een stuk lastiger en verdient het
aanbeveling om te zorgen dat je voldoende rupees op zak hebt.
Amerikaanse dollars en Euro's kunnen in de grotere plaatsen omgewisseld
worden in rupees.
In Nederland kan je geen rupees kopen. Geld opnemen met je pinpas
en/of betalen met je creditcard (met name Mastercard en Visa) kan in
Kathmandu.
De pinautomaten worden aangeduid met ATM (All Time Money).

Kan ik in India pinnen?

Buitenlands geld kan onbeperkt worden ingevoerd.
Het beste is om wat euro’s mee te nemen, die je bij de meeste
hotels kunt wisselen.
In veel hotels en grote zaken kun je terecht met de bekende
creditcards (o.a. Visacard, Mastercard en American Express).
Op andere plaatsen is het niet altijd mogelijk.

Geld pinnen met je bankpas (let er goed op dat het logo dat op je
pasje staat hetzelfde is als op de automaat staat) is beperkt
mogelijk, vaak alleen in de grote steden.
Overigens zijn storingen aan de pinautomaten hier vaker een
regel dan een uitzondering.

Kan ik in Bhutan pinnen?

Helaas kun je nog niet pinnen in Bhutan. Neem dus voldoende contant geld
mee dat je in Bhutan om kunt wisselen. Dit kunnen Euro’s, Amerikaanse dollars
of Indiase Rupees zijn.

Travellercheques of cash geld kunnen gewisseld worden in de BOB (Bank of
Bhutan) of de BNB (Bhutan National Bank) of in een paar grote hotels.
Er zijn geen geldautomaten die door buitenlanders gebruikt kunnen worden.
Je kunt overal met Indiase Rupees betalen.
Let op: Rupee-biljetten van 500 of meer worden niet geaccepteerd.
Creditcard: Alleen de betere, grotere hotels in de grote steden accepteren
creditcards.

Fooien (1):
In Nepal is het gebruikelijk om fooien te geven. Mensen die in de
toeristische sector werken zijn vaak volledig van fooien
afhankelijk.
Bij de goedkopere restaurants is vaak wat wisselgeld voldoende.
In de duurdere restaurants kunt u tien procent aanhouden.
Indien de Service Charge al bij de rekening is inbegrepen, hoeft u
geen extra fooi achter te laten.
De lokale chauffeur en gids kunt u, afhankelijk van de kwaliteit,
een fooi geven van één à twee euro per dag, kofferdragers
krijgen doorgaans twee Nepalese Rupee per stuk bagage en
kamermeisjes ook twee Nepalese Rupee per dag.
Bij taxichauffeurs wordt het bedrag meestal naar boven
afgerond.

Fooien (2):
In India geeft men fooien als men iets gedaan wil krijgen. In een
goed restaurant is het gebruikelijk om 10% van het bestede bedrag
als fooi te geven.
Duurdere hotels brengen dit automatisch in rekening. Kamermeisjes
rekenen op ca. 20 Rupee per dag, kruiers op ca. 20 Rupee per
bagagestuk. Taxichauffeurs rekenen niet op fooi aangezien deze vaak
bij de afgesproken prijs inbegrepen is. Ook is het heel normaal dat u
de bevolking een fooi geeft als u een foto van hen wilt maken.
Het geven van fooien in Bhutan is niet erg gebruikelijk, maar
tegenwoordig is het steeds meer vanzelfsprekend. Vaak zijn
degenen die werkzaam zijn in de toeristische sector volledig
afhankelijk van de fooien, die zij ontvangen. Het gaat altijd om
kleine bedragen

Algemene geldzaken (1):
De Bhutanese Ngultrum is nagenoeg 1 op 1 gekoppeld aan de
Indiase rupee. In Bhutan kan dan ook gewoon met Indiase
Rupees betaald worden.
Omgekeerd kan dat niet op een enkel grensdorp na.
De centrale bank van Nepal heeft de banken en bedrijven opgedragen geen
bankbiljetten met afbeeldingen van vroegere koningen meer te accepteren.
De Nieuwe bankbiljetten hebben als afbeelding de Mount Everest.
De eeuwenoude monarchie van Nepal werd in 2008 afgeschaft.
De voormalige koning leidt sindsdien een leven als gewoon burger.
De regering is sinds de afschaffing van de monarchie bezig om
verwijzingen naar het oude koningshuis te verwijderen.

Algemene geldzaken (2):
India:
Let goed op papiergeld dat met een plakbandje gerepareerd is.
Dit geld is namelijk niet meer geldig. In de meeste gevallen zal het gaan om
briefjes van 10 die subtiel gerepareerd zijn. Je krijgt ze vaak wanneer je
meerdere briefjes wisselgeld terug krijgt van bijvoorbeeld een riksja.
De truc om ze kwijt te raken is om ze op dezelfde manier weer uit te geven,
dus met veel wisselgeld tegelijk
Let op: In de grote steden zijn grote biljetten geen probleem, maar als je de
bergen in gaat, moet je ervoor zorgen dat je van de bank géén biljetten
groter dan honderd roepie meekrijgt.
Bewaar het wisselbewijs als je geld hebt gewisseld. Dit heb je weer nodig als je
vertrekt. Als je het overgebleven geld weer terug wilt ontvangen in euro’s.
Indiase valuta mogen niet worden ingevoerd.

Algemene geldzaken (3):
Probeer het geld dat je pint zo snel mogelijk klein te maken.
Soms krijg je briefjes van 1000, deze kun je het beste bewaren voor het hotel.
Probeer dan ook net zo te betalen dat je het meeste wisselgeld terug krijgt
zodat je geld weer wat kleiner is.
Ook kun je briefjes van 500 en 100 uit de pinautomaat krijgen.
Er zijn twee versies van het 500 roepie briefje, meestal zijn ze geel maar soms
groen. Je kunt groot geld altijd controleren aan het watermerk in het briefje.
Verwar ook het gele 500 roepie biljet niet met een 100 roepie biljet, dat zou
zonde zijn.

“Probeer het geld dat je pint zo snel mogelijk klein te maken”

Enkele “vanzelfsprekende” tips:
- Houd je pincode geheim.
- Laat je nooit helpen en laat niemand meekijken.
- Zorg dat je niet alleen bent zodat 1 persoon hulp kan halen
en de ander bij de automaat kan blijven.
- Neem indien mogelijk alleen geld op bij een bank die open is.
- Houd je hand boven het toetsenbord als je de pincode intoetst.
- Geef je pas of creditcard nooit af, ook niet voor heel even
en haal altijd zelf de pas door het apparaat.
- Zet het telefoonnummer van je bank om je pas te blokkeren
in je mobiel (of zorg dat je dit altijd bij de hand hebt).

Afspraken:
Verdere groeps- cq individuele afspraken over de financiën
(voor-, tijdens- en na de trip) zullen in de komende weken nog
met jullie gecommuniceerd worden.
Bij onduidelijkheden of vragen, laat het mij dan even weten.
Minister van Financiën
Ruud

