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Een sociale lening
Kunt u bij een commerciële bank
geen lening krijgen? Dan kunt u soms
wel bij de GKB terecht. In deze folder
leest u hier meer over.
Wat is een sociale lening?
Soms kunt u bij een commerciële bank geen lening
krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft,
of omdat u ouder bent dan 65 jaar. Ook kan het zijn
dat u schulden heeft. Bij de GKB kunt u dan soms wel
terecht voor een sociale lening.
De GKB is anders dan andere banken. Wij hoeven
geen winst te maken. Lenen bij de GKB is altijd
maatwerk. Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw
persoonlijke situatie. Wij kijken altijd of de lening voor
u verantwoord is. Uw belang staat namelijk voorop,
niet dat van de bank.
Bij een lening van de GKB leent u eenmalig een
bepaald bedrag van ons. Vooraf spreken we de
looptijd van de lening met u af. Ook staat het rentepercentage gedurende de hele looptijd vast. U weet
dus wat uw maandelijkse lasten zijn en wanneer de
lening volledig is afgelost. Kortom, u weet precies waar
u aan toe bent.
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Voor wie?
U kunt een sociale lening aanvragen als u 18 jaar of
ouder bent en in ons werkgebied woont.
Daarnaast moet u voldoen aan één of meer van de
volgende voorwaarden:
•U
 heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130%
van het minimumloon.
•U
 bent 65 jaar of ouder.
•U
 heeft een achterstandscodering bij het Bureau
Krediet Registratie (BKR) en/of problematische
schulden.
Een lening van minder dan €500,- is niet mogelijk.
Let op! Schulden?
Heeft u schulden? Dan nodigen wij u eerst uit
voor een intakegesprek. In dit gesprek proberen
wij een goed beeld van uw financiële en
persoonlijke situatie te krijgen. Na dit gesprek
kijken we hoe we u het beste kunnen helpen:
met een lening of bijvoorbeeld een vorm van
schuldhulpverlening.

Op tijd aflossen
Krijgt u een lening, dan verwachten wij dat u deze op
tijd aflost. Als u te laat betaalt, moet u een vertragingsvergoeding betalen.
Als u twee maanden of meer achterstand heeft in de
aflossing kunnen wij de lening vervroegd opeisbaar
stellen. Dat betekent dat u het volledige restant van de
lening ineens aan ons moet betalen.
Wijzigingen (tijdig) doorgeven
Verandert er iets in uw financiële of persoonlijke situatie?
Bijvoorbeeld omdat uw inkomen verandert of omdat u
gaat verhuizen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons
door.

Duur
De looptijd van een sociaal krediet is maximaal vijf jaar.

Kosten
Het bedrag dat u betaalt bestaat uit aflossing en rente.
Hoeveel rente u betaalt, hangt af van de hoogte van
het bedrag dat u leent en van de looptijd van de lening.

Wat kunt u van ons verwachten?

Aanmelden

Na ontvangst van uw kredietaanvraagformulier
bekijken wij zo snel mogelijk of u een lening kunt
krijgen. Hiervoor informeren we onder andere bij het
Bureau Kredietregistratie (BKR) naar uw lopende
financiële verplichtingen. Tenslotte krijgt u een brief
van ons.

U kunt een lening aanvragen door ons aanvraag
formulier sociaal krediet in te vullen. Dit formulier
kunt u invullen via onze website www.degkb.nl. Hier
vindt u eveneens informatie over ons werkgebied. Ook
kunt u het formulier telefonisch of schriftelijk bij ons
opvragen. Daarnaast kunt u langskomen op ons
hoofdkantoor (Overcingellaan 15 te Assen). Kijk op
onze website voor actuele openingstijden. U kunt het
formulier dan samen met een medewerker invullen.
Daarna kijken we hoe we u het beste kunnen helpen.

Kunt u een lening krijgen? Dan staat in de brief
hoeveel u kunt lenen en wat u daarvoor moet doen.
Bij de brief krijgt u een kredietovereenkomst.
Na ontvangst van de door u ondertekende kredietovereenkomst betalen we de lening uit.
Kunnen wij u geen lening geven? Dan staat in de brief
waarom u geen lening van ons krijgt.

Heeft u schulden en weet u niet zeker of een lening
de beste oplossing is? Dan kunt u zich aanmelden
voor schuldhulpverlening. Hoe u zich kunt aanmelden
verschilt per gemeente. Kijk hiervoor op onze website:
www.degkb.nl of neem contact.

Wat moet u zelf doen?
Papieren inleveren
Om te bepalen of u van ons kunt lenen, hebben we
informatie van u nodig. Zo willen we bijvoorbeeld weten
hoe hoog uw inkomen is en welke vaste lasten u heeft.
Informatie geven
Ook willen we graag weten welke andere financiële
verplichtingen u heeft. Hiervoor vragen we altijd uw
gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Daarnaast willen we weten waar u de lening voor wilt
gebruiken.
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Contact of vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@degkb.nl.
Ook kunt u ons op werkdagen bellen op het telefoonnummer (0592) 366 099. Meer informatie vindt u op
onze website: www.degkb.nl.
U kunt ons ook bezoeken aan de Overcingellaan 15
in Assen. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.degkb.nl. Ons postadres is: GKB, Postbus
426, 9400 AK te Assen.
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