GoedGeregeld

Het saneringskrediet van Kredietbank Nederland

ORDE OP ZAKEN

Sneller van
uw schulden af
Schulden kunnen als een grote last op uw schouders drukken, vooral als u er niet
in slaagt die schuldenlast binnen afzienbare tijd terug te dringen. Het vooruitzicht
nog vele jaren in een schuldtraject te zitten, is niet prettig. Kredietbank Nederland
kan u helpen sneller weer vrij van schulden te zijn. Met GoedGeregeld, ons
saneringskrediet waarmee u alles in een keer op orde heeft en u binnen een periode
van maximaal drie jaar schuldenvrij bent.

Hoe werkt GoedGeregeld?
Wij treffen een regeling met uw schuldeisers en spreken met hen af hoeveel ze
terugkrijgen. Dat bedrag betalen wij in een keer, waarna u alleen nog een schuld bij
ons heeft ter hoogte van dat bedrag.

Een voorbeeld:

Stel, u heeft een schuld van € 10.000,- bij verschillende schuldeisers, die uiteraard
willen dat u dat bedrag terugbetaalt. Wij berekenen dat u bijvoorbeeld € 8.000,kunt aflossen gedurende 36 maanden. Wij maken vervolgens met uw schuldeisers
de afspraak dat we € 8.000,- betalen middels een saneringskrediet. U heeft dan
een schuld van € 8.000,- bij Kredietbank Nederland en betaalt die terug in vooraf
vastgestelde, maandelijkse bedragen. Uw schuld is een lening, waarover u de
rente betaalt.

Gecombineerd met inkomensbeheer
GoedGeregeld zal vaak samengaan met een vorm van inkomensbeheer, waarbij
uw inkomen op een rekening van Kredietbank Nederland wordt gestort. Van die
bankrekening betalen we de maandelijkse aflossing en uw vaste lasten.

Orde op zaken
Wij helpen u zo goed mogelijk bij het weer op orde krijgen van uw financiële zaken
en kunnen u zowel gedurende de looptijd van de lening als daarna ook bijstaan met
budgethulp of budgetcoaching. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
uw klantmanager of terecht op onze website www.kredietbanknederland.nl. Uw
aanvraag wordt altijd persoonlijk beoordeeld om te kijken of Kredietbank Nederland
u een lening kan verstrekken.

www.kredietbanknederland.nl

Kijk op onze website voor onze contactgegevens.
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