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U krijgt een lening. Daarvoor moet u een kredietovereenkomst
tekenen. In deze folder leest u hier meer over.

Kredietovereenkomst
Voordat u een lening krijgt, tekent u een kredietover
eenkomst. U tekent twee exemplaren en stuurt beide
naar de GKB. Daarna tekent de GKB de overeenkom
sten. Eén exemplaar krijgt u van ons terug.
Ook ontvangt u de algemene voorwaarden persoon
lijke lening. In de overeenkomst en de algemene
voorwaarden staat wat u moet doen en wat u van ons
kunt verwachten. In deze folder leest u een samen
vatting van de belangrijkste punten uit de overeen
komst en algemene voorwaarden.

Wat kunt u van ons verwachten?
Lening verstrekken
De GKB verstrekt u een lening. Wanneer de lening
is bedoeld voor het aflossen van uw schulden,
dan betalen wij de aflossing rechtstreeks aan uw
schuldeisers.
Registratie Bureau Kredietregistratie (BKR)
De GKB registreert de kredietovereenkomst bij het
Bureau Kredietregistratie (BKR). Ook eventuele
achterstanden worden bij het BKR geregistreerd.
Deze registratie zorgt ervoor dat het moeilijker voor
u wordt om nieuwe financiële verplichtingen aan te
gaan. De registratie blijft tot vijf jaar na de laatste
aflossing staan.
Soms budgetbeheer
Als wij een lening verstrekken voor het aflossen van
uw schulden, stellen wij soms budgetbeheer als
voorwaarde. Bij budgetbeheer beheert de GKB uw
inkomsten en betaalt daar uw vaste lasten van.
Ook adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt
verruimen en uw uitgaven kunt verlagen.

Wat moet u doen?
Lening terugbetalen
U betaalt de lening terug in termijnen. Dit heet
aflossen. Meestal betaalt u in maandelijkse termijnen.
Hoeveel termijnen dit zijn, hangt af van de looptijd
van de lening.
Betalen kredietvergoeding
Naast de aflossing betaalt u een kredietvergoeding
voor het lenen van geld van de GKB. Deze vergoeding
wordt ook wel rente genoemd. Hoeveel rente u
betaalt, hangt af van de hoogte van het bedrag dat u
leent en van de looptijd van de lening.
Wijzigingen op tijd en schriftelijk doorgeven
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoon
lijke en financiële situatie zo snel mogelijk schriftelijk
aan ons doorgeeft. Wanneer mogelijk met bewijs
stukken. Een persoonlijke wijziging is bijvoorbeeld een
verhuizing. Een financiële wijziging is bijvoorbeeld een
wijziging in uw inkomsten.
Hoofdelijk aansprakelijk
Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer u
samen (bijvoorbeeld met uw partner) een lening bij
de GKB afsluit, wij het volledige bedrag van de lening
bij ieder van u apart kunnen opeisen. Betaalt degene
met wie u samen een lening heeft afgesloten niet
meer? Dan kunnen wij u vragen het gehele restant
van de lening te betalen. U betaalt dan dus niet de
helft van de lening, maar u betaalt dan ook het deel
van de ander.
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Bijzondere situaties
Eerder aflossen
Wilt u uw lening eerder aflossen? Dat kan. Let op!
U betaalt daarvoor wel een boeterente.
Als u te laat betaalt
Wanneer u te laat aflost, dan betaalt u een vertragings
vergoeding. Heeft u meer dan twee maanden
achterstand? Dan kan de GKB de lening vervroegd
opeisbaar stellen. Dit betekent dat u het gehele
restant van de lening in een keer moet aflossen.
Heeft u problemen met het aflossen van uw lening
omdat uw inkomen bijvoorbeeld omlaag is gegaan?
Neem dan op tijd contact met ons op. Wij kijken dan
of we een betalingsregeling met u kunnen treffen.

Einde kredietovereenkomst
De GKB mag de kredietovereenkomst beëindigen:
•W
 anneer u de afspraken uit de overeenkomst
niet nakomt.
•W
 anneer u failliet wordt verklaard of tot de
Wsnp wordt toegelaten.
•W
 anneer blijkt dat u ons onjuiste informatie
heeft gegeven.
•W
 anneer u naar het buitenland verhuist.
•W
 anneer u overlijdt.
Per situatie bekijken wij of de kredietovereenkomst
kan doorlopen of moet worden beëindigd. Als de
overeenkomst wordt beëindigd, kan het zijn dat u het
gehele restant van de lening in een keer moet aflossen.

Overzicht opvragen
U kunt tussentijds een overzicht opvragen van het
uitstaande saldo van uw lening. Let op! U betaalt
hiervoor €4,50. Heeft u alles al afgelost? Dan kunt u
gratis een overzicht opvragen van wat u heeft betaald.
Maakt u gebruik van Mijn GKB? Dan kunt u gratis 24
uur per dag uw saldo bekijken.
Borgstelling
Soms verstrekken wij alleen een lening onder
borgstelling. Dit betekent dat een persoon of
organisatie, bijvoorbeeld een gemeente, borg staat
voor de aflossing van de lening. Lost u niet meer af?
Dan vragen wij de persoon of organisatie die voor u
borgstaat om betaling.
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.
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