Geldzorgen?
Laat je helpen.

Lenen van
Kredietbank Limburg

Contact

Als geld lenen
nodig is.

Bel 088 – 101 99 00,
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

kredietbanklimburg.nl

Geld lenen
Soms zijn er onverwachte kosten. Als je wasmachine kapot gaat of als
de rekeningen hoger zijn dan je dacht. Hoe betaal je dat als je niet
genoeg spaargeld hebt? Kopen op afbetaling is erg duur. En ook
geld lenen van een bank of bedrijf is vaak duur. Misschien kun je van
ons een sociale lening krijgen. Dat is minder duur, want je betaalt
een lagere rente.
Door schulden lukt het je vaak niet om vooruit te kijken. Gun jezelf weer vooruitzicht.
Wacht niet en kom in actie. Laat jezelf helpen en neem contact met ons op.
LET OP! GELD LENEN KOST GELD.
Geld lenen is niet gratis. Door te lenen krijg je een schuld en over die schuld betaal
je rente. Ook bij ons betaal je rente over het geld dat je leent. Sommige gemeenten
betalen een deel van deze rente voor jou. Dan blijft er voor jou veel minder rente
over. Verder zijn er geen kosten. Voordat je geld van ons leent, vertellen we je precies
hoeveel je per maand terugbetaalt. Zo zijn er geen verrassingen.

Je lening in 4 stappen:
STAP 1:
Vul het aanvraagformulier in.
Scan de QR code, www.kredietbanklimburg.nl of bel 088 101 9900.

We beoordelen je aanvraag.
Om geld van ons te kunnen lenen gelden in elk geval deze voorwaarden:
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je woont in één van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Maastricht of Sittard-Geleen. Woon je in een andere gemeente,
kijk dan op www.kredietbanklimburg.nl of we ook binnen jouw gemeente
leningen geven.
• Je hebt werk of je krijgt een uitkering en je inkomen is maximaal
130% van het minimumloon*.
• Of: je inkomen is hoger dan 130% van het minimumloon*,
maar je hebt een negatieve registratie bij Stichting BKR.
• Een gewone bank wil je geen geld lenen.

STAP 2:
Stuur het ingevulde aanvraagformulier terug naar Kredietbank
Limburg: dat kan via e-mail: krediet@kblb.nl of per post:
Kredietbank Limburg, Postbus 1183 6160 BD Geleen

ben je 21 jaar of ouder dan is het minimumloon ongeveer € 1.700 bruto
per maand (2021). 130% is dan € 2.210. Meer informatie over het
minimumloon lees je op www.rijksoverheid.nl

STAP 3:
Hebben we je aanvraag gekregen, dan neemt één van onze
kredietadviseurs contact met je op. Als het kan nodigen we je uit voor
een gesprek op één van onze locaties, bij jou in de buurt.

Je kunt lenen vanaf € 250
Het bedrag dat je kunt lenen hangt af van je inkomsten, je uitgaven, je vaste
kosten en je situatie.

STAP 4:
Binnen 2 weken na het gesprek laten we je weten of je bij ons
geld kunt lenen.

*

Je krijgt het bedrag dat je van ons leent in één keer uitbetaald
Meestal heb je 3 jaar (dit zijn 36 maanden) de tijd om je lening terug te
betalen. Dat doe je in delen. We bespreken samen hoe je de lening kunt
aflossen.

