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Prospectus persoonlijke en sociale lening  
 

 

1. Algemeen  

In deze prospectus leest u hoe de persoonlijke en de sociale lening van Kredietbank Nederland werkt.  

Kredietbank Nederland is gevestigd aan de Gardeniersweg 10 in Leeuwarden en aan de Haagbeukweg 145 

in Almere. De Kredietbank verstrekt leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde 

agenten. 

 

 

2. Persoonlijke lening  

U kunt bij ons terecht voor een persoonlijke lening als een van de onderstaande situaties voor u geldt: 

 U niet meer verdient dan 130% van het minimumloon; 

 U een negatieve codering bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft; 

 U (aantoonbaar) geen lening kunt krijgen bij een commerciële bank; 

 U ouder bent dan 65 jaar; 

 U schulden heeft die u wilt herfinancieren. 

 

Bij een persoonlijke lening staat de looptijd vast. U betaalt een vooraf afgesproken aantal maanden een vast 

bedrag aan rente en aflossing. De rente kan tijdens de looptijd van de lening niet verhoogd worden.  

 

Aanvragen van een persoonlijke lening  

Een persoonlijke lening vraagt u aan via onze website https://www.kredietbanknederland.nl/aanvragen-

lening. Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is kan een lening aanvragen bij de Kredietbank.  

Bij het aanvragen van een lening bent u verplicht om u te legitimeren. Heeft u een laag inkomen en is dat 

de reden om bij ons een lening aan te vragen, dan u via inkomensbewijzen aan dat uw inkomen lager is dan 

130% van het minimumloon. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan moet u in bezit zijn van een 

geldige verblijfsvergunning voor de hele looptijd van de lening.  

Voordat wij u een lening verstrekken, toetsen wij uw financiële gegevens bij het BKR Tiel. Zo voorkomen wij 

dat u teveel geld leent en problemen krijgt met het terugbetalen van de lening. Kredietbank Nederland 

meldt alle verstrekte leningen bij het BKR. Ook achterstanden in het terugbetalen van de lening melden wij 

bij het BKR.  

 

 

3. Sociale lening 

Kredietbank Nederland verstrekt ook sociale leningen. Dit zijn leningen die zijn bedoeld voor bijvoorbeeld het 

kopen van een nieuwe wasmachine of het inrichten van uw huis. Een sociale lening is altijd een voorliggende 

voorziening van gemeentelijke bijzondere (leen-)bijstand. Voorliggende voorziening betekent dat uw 
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gemeente eerst kijkt of u in aanmerking komt voor een sociale lening, voordat u een aanvraag voor 

bijzondere (leen-)bijstand kunt doen.  

 

Aanvragen van een sociale lening 

Uw gemeente bepaalt of u een sociale lening kunt aanvragen. Komt u in aanmerking voor de sociale lening, 

dan vraagt u via de gemeente de lening aan bij de Kredietbank. De sociale lening is geschikt voor mensen 

met een inkomen tot 130% van het minimum loon.  

Kredietbank Nederland verstrekt niet in iedere gemeente van Nederland sociale leningen. Het is afhankelijk 

van afspraken die uw gemeente heeft gemaakt met de Kredietbank of u bij ons een sociale lening kunt 

aanvragen.  

 

4. Acceptatie  

Op basis van uw regelmatige vaste inkomen en uw vaste lasten berekenen wij uw afloscapaciteit. Dit is het 

bedrag dat u maandelijks kunt missen voor het aflossen van uw lening. Als de Kredietbank u geen lening 

kan verstrekken, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.  

 

Om te kunnen beoordelen of wij u een lening mogen verstrekken, kijken wij naar uw inkomen, uw lasten en 

uw kredietwaardigheid: 

 

Inkomen  

Bij de berekening van uw afloscapaciteit wordt uitsluitend uitgegaan van uw vaste inkomen. Eventueel 

worden het inkomen van uw partner bij de berekening betrokken.  

 

Lasten  

Uiteraard zijn bij de bepaling van uw afloscapaciteit ook de vaste lasten van belang. Een aantal lasten geeft 

u aan op het aanvraagformulier persoonlijke lening, zoals de woonlasten, energielasten, en de lopende 

verplichtingen. Voor het overige gaat de Kredietbank uit van ervaringsgegevens.  

 

Kredietwaardigheid  

Bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid berekent de Kredietbank het bedrag dat u maandelijks kunt 

missen voor het aflossen van uw lening. Hierbij baseren wij ons op de werkelijke gegevens of de normen 

van het NIBUD. Daarnaast vragen wij bij het BKR op of u leningen heeft of heeft gehad en of u deze 

leningen goed heeft terugbetaald. Ook is het van belang dat het aannemelijk is dat uw inkomen gedurende 

de looptijd van de lening niet omlaag gaat.  

 

Voorbeeld 1  

Huishoudsamenstelling: 2 personen  

Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 5.000,00  

Inkomen netto per maand (totaal vast gezinsinkomen) : € 1.500,00  

Uitgaven per maand voor  

- huur: € 375,00  

- energie: € 225,00  

- huishoudelijk lasten: € 200,00  

Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn nagekomen en 

de maandlast/maandtermijn past binnen het budget van de aanvragers, is de Kredietbank bereid een 
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persoonlijke lening van € 5.000,00 te verstrekken. De maandtermijn bedraagt € 154,54 gedurende 36 

maanden. 

 

Voorbeeld 2  

Huishoudsamenstelling: alleenstaande  

Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 3.000,00  

Inkomsten netto per maand: € 1.280,00  

Uitgaven per maand voor  

- huur: € 300,00  

- energie: € 150,00  

- huishoudelijk lasten: € 150,00  

Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn nagekomen en 

de maandlast/maandtermijn past binnen het budget van de aanvrager, is de Kredietbank bereid een 

persoonlijke lening van € 3.000,00 te verstrekken. De maandtermijn bedraagt € 94,78 gedurende 36 

maanden.  

 

 

5. De overeenkomst  

Als de Kredietbank u een lening kan verstrekken, dan ontvangt u van ons een overeenkomst om te 

ondertekenen en de Algemene Voorwaarden. Voordat u de overeenkomst ondertekend is het belangrijk dat 

u de Algemene Voorwaarden leest. Wij zijn verplicht om u voorafgaand aan de totstandkoming van de 

overeenkomst te wijzen op het bestaan van algemene voorwaarden. 

U krijgt twee exemplaren van de overeenkomst en op beide overeenkomsten zet u uw handtekening. Eén 

exemplaar stuurt u vervolgens terug naar ons. Deze bewaren wij in uw klantdossier. Het andere exemplaar 

bewaart u in uw eigen administratie.  

 

 

6. Voorbeelden persoonlijke en sociale lening 

 

Leningvoorbeeld Persoonlijke Lening 
 

  Hoogte netto lening Looptijd lening Bedrag per maand 

Jaarlijks 

kostenpercentage 

1. € 1.000,00 36 maanden  € 32,13 10,20% 

2. € 5.000,00 36 maanden  € 154,54 7,30% 

3. € 10.000,00 36 maanden  € 308,20 7,10% 

 
Leningvoorbeeld Sociale Lening 
Gemeente vraagt de lening digitaal aan via de website 

  Hoogte netto lening Looptijd lening Bedrag per maand 

Jaarlijks 

kostenpercentage 

1. € 1.000,00 36 maanden  € 31,29 8,20% 

2. € 5.000,00 36 maanden  € 153,47 6,80% 

3. € 10.000,00 36 maanden  € 300,48 5,30% 
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Waaruit bestaat het rentepercentage? 

Voor het lenen van geld betaalt u kosten (geld lenen kost immers geld). Bij het aangaan van de lening 

maken wij afspraken met u over het terugbetalen van deze kosten. Dit doen wij door met u een vast 

percentage af te spreken dat u jaarlijks betaalt voor het totale bedrag dat u bij ons heeft geleend. Dit 

noemen wij het jaarlijks kostenpercentage. Dit percentage komt overeen met het rentepercentage in de 

tabellen.  

Onder de kosten van het jaarlijks kostenpercentage vallen alle werkelijke kosten zoals de rente, eventuele 

commissielonen, belastingen, kosten in verband met nevendiensten die u verplicht bent af te sluiten bij het 

krediet en vergoedingen van welke aard ook die u in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en 

die bij de kredietaanbieder bekend zijn.  

Het jaarlijks kostenpercentage geeft u de gelegenheid om verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te 

vergelijken.  

 

 

7. Betalingsachterstand  

De Kredietbank kan u bij het niet nakomen van de verplichting tot betaling een vergoeding in rekening 

brengen, de zogenaamde vertragingsrente. Deze vergoeding mogen wij alleen in rekening brengen nadat wij  

u in gebreke hebben gesteld. De vertragingsrente is gelijk aan het jaarlijks kostenpercentage (effectieve 

rentepercentage) zoals dat in de kredietovereenkomst is vermeld. De kredietbank brengt geen kosten voor 

een buitengerechtelijke incasso in rekening.  

 

 

8. Vervroegde aflossing  

U kunt een persoonlijke of sociale lening vervroegd aflossen. Hiervoor brengen wij een vergoeding in 

rekening. De hoogte van de vergoeding voor het vervroegd aflossen is afhankelijk van het moment waarop 

de vervroegde aflossing plaatsvindt en bedraagt maximaal 1% van het extra af te lossen bedrag.  

In een aantal gevallen mag de Kredietbank de lening vervroegd opeisen, te weten:  

 indien u gedurende ten minste twee maanden achterstallig bent in de betaling van een vervallen 

termijnbedrag en u, na ingebrekestelling, nalatig blijft in de nakoming van uw verplichtingen;  

 indien u Nederland formeel heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat u 

binnen enkele maanden Nederland zal verlaten;  

 bij uw overlijden, de lening niet wordt kwijtgescholden en de kredietbank gegronde reden heeft om 

aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door uw erfgenamen niet 

zullen worden nagekomen;  

 indien u in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van u de schuldsaneringsregeling 

natuurlijke personen van toepassing is verklaard;  

 u de tot zekerheid verbonden zaak heeft verduisterd;  

 indien u aan de Kredietbank, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste 

inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat de Kredietbank de overeenkomst niet of niet onder 

dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn 

geweest.  
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9. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)  

De Kredietbank neemt deel aan het stelsel van kredietregistratie. De Kredietbank meldt nieuw gesloten 

overeenkomsten aan bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens 

in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het doel van deze registratie is het voorkomen en beperken van 

krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen (beoordeling kredietwaardigheid) en het 

voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen alsmede ten behoeve van het leveren van een 

bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. De gegevens worden in het kader van deze 

doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen ter beoordeling van uw 

kredietwaardigheid naar aanleiding van uw aanvraag voor een lening. Op basis van onder meer uw lopende 

betalingsverplichtingen kan de Kredietbank beoordelen of het verstrekken van een lening verantwoord is 

  


