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Let op! Geld lenen kost geld 

Met een Doorlopend Krediet krijgt u extra financiële 

ruimte. Handig als u een grote uitgave in delen moet 

betalen, of meerdere kleine of grote uitgaven hebt. 

In het kort  

U spreekt met ons een kredietlimiet af, passend bij uw 

leenbehoefte. Tot dit bedrag kunt u maximaal twee jaar geld 

opnemen, aflossen en eventueel opnieuw opnemen. We 

noemen dit de opnameperiode. Na deze opnameperiode stopt 

de mogelijkheid om opnames te doen. En gaat u door met het 

betalen van het maandbedrag totdat u alles heeft betaald. Dit 

duurt na het einde van de opnameperiode nog gemiddeld vijf 

jaar, afhankelijk van uw openstaande leenbedrag, de rente en 

het maandbedrag. 

Wat is een Doorlopend Krediet?  

Het Doorlopend Krediet heeft een kredietlimiet. Dat betekent 

dat u een maximaal leenbedrag met ons afspreekt. Tot aan dit 

bedrag kunt u opnemen, aflossen en eventueel opnieuw 

opnemen. Net zolang tot het maximale bedrag is bereikt. Als u 

tussendoor aflost, heeft u weer ruimte om opnieuw geld op te 

nemen. Om uw lening terug te betalen betaalt u iedere maand 

een vast maandbedrag.  

Met het maandbedrag betaalt u op de eerste plaats de rente. Is 

er dan nog een bedrag over van uw maandbedrag? Dan lost u 

hiermee af op uw schuld. 

Opnemen is alleen mogelijk gedurende de opnameperiode. Na 

deze opnameperiode kunt u geen geld meer opnemen. U lost 

uw schuld af doordat u het maandbedrag blijft betalen totdat u 

alles heeft terugbetaald. 

Na het einde van de opnameperiode kunt u dus niet meer 

opnemen. Ook niet als u aan het einde van de opnameperiode 

maar een deel van uw kredietlimiet heeft gebruikt. U kunt wel 

een nieuw krediet of een nieuwe lening aanvragen. Bij het 

beoordelen van een nieuwe aanvraag kijken wij opnieuw naar 

uw financiële situatie. 

Waarom spreken wij een tijdelijke opnameperiode met u af?  

Een lening kan een oplossing zijn als u een financieel steuntje 

in de rug nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat dit een 

tijdelijk steuntje is. De tijdelijke opnameperiode voorkomt dat u 

langer dan nodig is, gebruik maakt van het Doorlopend Krediet. 
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U betaalt het krediet in een verantwoorde termijn en tegen 

verantwoorde kosten terug. Zo wordt een lening geen blok aan 

uw been. 

Kunt u het maandbedrag niet meer betalen? 

Als u uw maandbedrag niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld 

door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact 

op met uw Rabobank. We zoeken dan samen met u naar een 

passende oplossing. 

Rentekorting voor eigenhuisbezitters 

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u korting krijgen op de 

rente die u betaalt over uw Doorlopend Krediet. Dit kan ook 

tijdens de looptijd van uw lening als u een woning koopt. U 

moet hiervoor zelf contact met ons opnemen. Meer over de 

rentekorting leest u in de Algemene Voorwaarden van uw 

Doorlopend Krediet. 

Kwijtschelding bij overlijden 

Komt u voor uw 75e levensjaar te overlijden en voldoet u aan de 

voorwaarden, dan schelden wij uw resterende schuld kwijt. Uw 

nabestaanden hoeven deze schuld dan niet terug te betalen. 

Meer informatie over kwijtschelding bij overlijden is te vinden in 

de Algemene Voorwaarden van uw Doorlopend Krediet. 

Rekenvoorbeeld terugbetalen 

In bijgevoegde tabel vindt u een aantal limietbedragen met 

bijbehorend debetrentepercentage en het Jaarlijks Kosten 

Percentage (JKP). Aan deze tabel kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

Wilt u weten welk rentepercentage van toepassing is bij het 

door u gewenste leenbedrag, doorloop dan de rekenmodule of 

neem contact op met uw Rabobank. Bij het beoordelen van een 

financieringsaanvraag inventariseren wij uw huidige financiële 

situatie. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden 

beoordelen we of de gevraagde financiering voor u 

verantwoord is.  

Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met uw inkomen, huidige 

huur- of hypotheeklasten en bestaande overige financiële 

verplichtingen. 

Wij adviseren u de looptijd van de financiering af te stemmen 

op de (economische) levensduur van het bestedingsdoel. 

Stel, u heeft een Doorlopend Krediet met 7,8% rente. Uw 

kredietlimiet is € 10.000, waarvan u € 2.500 heeft opgenomen. 

De rente berekenen wij alleen over het bedrag dat u heeft 

opgenomen. In dit voorbeeld dus over € 2.500. 

Het maandbedrag dat u ons iedere maand moet betalen, 

berekenen wij niet over het opgenomen bedrag, maar over de 

kredietlimiet. Uw maandbedrag is in dit voorbeeld 2% van € 

10.000. U betaalt dus iedere maand € 200, ongeacht hoeveel 

u heeft opgenomen. Voor de duidelijkheid: u betaalt alleen het 

maandbedrag als u geld heeft opgenomen van uw krediet. 

Met dit maandbedrag van € 200 betaalt u op de eerste plaats 

de rente over het opgenomen bedrag van € 2.500. Is er dan 

nog een bedrag over van uw maandbedrag? Dan lost u 

daarmee af op uw schuld. Hierna rekenen wij dit voor u uit. 

Omdat u € 2.500 heeft opgenomen, berekenen wij 7,8% over € 

2.500 aan rente. De rente is een bedrag van € 15,70. Met uw 

maandbedrag van € 200 betaalt u de rente van € 15,70. Met de 

rest van uw maandbedrag (€ 184,30) lost u af op uw schuld. 

Door deze aflossing heeft u de maand erop € 2315,70 open 

staan. Wij berekenen dan rente over  € 2315,70. Dit is € 14,54. 

De rest van uw maandbedrag die maand € 185,46 is dan 

aflossing op uw schuld. 

Na het einde van de opnameperiode kunt u niet meer 

opnemen. U gaat door met het betalen van het maandbedrag 

van € 200 totdat u alles (rente en aflossing) heeft terugbetaald.  
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Het moment waarop u klaar bent met aflossen staat niet vast.  

Want uw rente is variabel en kan altijd wijzigen. Daalt de rente? 

Dan bent u sneller klaar met terugbetalen. Stijgt de rente? Dan 

duurt het langer voordat u alles heeft terugbetaald en bent u 

duurder uit. 

Geld lenen kost u geld. U mag altijd eerder of extra terugbetalen. 

U doet dit door een extra bedrag boven uw maandbedrag over te 

maken. Dit kost u niets extra. 

De genoemde percentages zijn indicatief. Aan de bedragen en 

percentages in dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden 

ontleend. De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. En kan dalen, 

maar ook stijgen.

Tot en met kredietlimiet 
In € 

Theoretische duur van 
het krediet 1

Debetrente op jaarbasis 
% 2 

Jaarlijks Kosten 
Percentage (JKP %) 3 

Termijnbedrag (per 
maand) in € 4

Het totaal door u te 
betalen bedrag in € 5

2.500 64 9,7 9,7 50 3.174

4.000 64 9,7 9,7 80 5.079

7.000 63 9,3 9,3 140 8.786

10.000 61 7,8 7,8 200 12.040

15.000 59 7,0 7,0 300 17.680

25.000 59 7,0 7,0 500 29.466

50.000 59 7,0 7,0 1000 58.932

1 Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen.
²  Dit is de variabele rente, die u voor een lening betaalt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De variabele rente kan wijzigen gedurende de duur van het 

krediet.
³  Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor de berekening van dit percentage 

hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- U het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.

4 Het termijnbedrag is gelijk aan 2% van de kredietlimiet.
5 Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die u voor uw krediet betaalt. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende

uitgangspunten:
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.




