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Persoonlijke lening

Is uw wasmachine kapot of
valt de energierekening tegen?
Kunt u een (andere) baan krijgen, en
heeft u hiervoor een auto nodig?
Soms heeft u extra geld nodig, maar staat dat
niet op de rekening. Een persoonlijke lening van
de Volkskredietbank kan dan een oplossing zijn.
U krijgt een bedrag ineens en betaalt
dit in termijnen terug.
In deze folder leest u meer hierover.

Geld lenen bij de Volkskredietbank is net even
anders dan geld lenen bij een andere bank.
Wij hanteren sociale leningsvoorwaarden:
wij geven ook leningen aan mensen met een
laag inkomen of met een registratie bij Bureau
Kredietregistratie in Tiel. Ook kunt u bij ons een
klein bedrag lenen.
Dat hangt af van uw vrij besteedbaar inkomen.
Dit is het bedrag dat u maandelijks overhoudt
nadat alle vaste lasten van uw inkomen zijn
afgetrokken. Hoe hoger uw vrij besteedbaar
inkomen, hoe meer u kunt lenen. Ook uw
gezinssamenstelling en de looptijd van de lening
spelen een rol.
Hoeveel u leent, bepaalt u in overleg met de
kredietadviseur van de VKB.
Een handige vuistregel is dat de lening moet
zijn afbetaald voordat het gekochte artikel is
afgeschreven. Als u een wasmachine koopt die
nog vijf jaar mee moet gaan, dan heeft u bij een
looptijd van drie jaar nog een poosje over om te
sparen voor een nieuwe wasmachine.
Lenen kost geld, ook bij de VKB. U betaalt de
lening met rente terug in een vooraf afgesproken

aantal termijnen.
Voor het afsluiten van een persoonlijke lening
stellen wij een aantal voorwaarden:
U woont in het werkgebied van de VKB (de
gemeenten Appingedam, Bellingwedde,
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt,
Pekela en Veendam).
Woont u niet in een van deze gemeenten
en wilt u toch bij ons lenen, dan heeft u een
borgstelling van uw gemeente nodig;
U bent meerderjarig;
U heeft voldoende vrij besteedbaar inkomen.
Als u een persoonlijke lening wilt afsluiten, vult
u een aanvraagformulier in. U kunt dit formulier
downloaden via onze website.
U stuurt het ingevulde formulier met de
gevraagde bewijsstukken naar ons op, waarna wij
uw aanvraag beoordelen.
Lees voor het aanvragen onze kredietprospectus.
U kunt de prospectus downloaden via onze
website.
Heeft u hulp nodig of wilt u advies, maak dan een
afspraak met onze kredietadviseur en bespreek
uw mogelijkheden met hem.

Wie zijn wij?
De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
(VKB) is geen gewone bank. Sinds 1967 helpen
wij mensen bij het leren omgaan met geldzaken
en het oplossen van schulden. Ook geven we
voorlichting, want voorkomen is beter dan
genezen.
Wij bieden hulp op maat: samen met de cliënt
bekijken we de situatie en bepalen we welke hulp
nodig is.
Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen
helpen, werken we samen met verschillende
instanties, zoals het algemeen maatschappelijk
werk, woningcorporaties en energieleveranciers.
De VKB is een samenwerking van de gemeenten
Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond,
Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam en
biedt voor deze gemeenten schuldhulp aan hun
inwoners.
De Volkskredietbank heeft niet als doel om winst
te maken.

Contact
Denkt u dat de Volkskredietbank u kan helpen? Neem
dan contact met ons op:
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Stationsweg 2, Appingedam
Postadres:	Postbus 130
9900 AC Appingedam
Telefoon:
Email: 		
Internet:

0596 - 629 600
info@volkskredietbank.nl
www.volkskredietbank.nl

Ons kantoor is dagelijks open, kijk voor tijden op onze
website.

Spreekuren
Regelmatig hebben wij inloopspreekuren in Oude
Pekela, Uithuizen, Veendam en Winschoten.
Kijk voor de data en tijden op onze website,
www.volkskredietbank.nl.
Meer informatie
Wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Vraag dan de folder aan over:
- Financiële hulp op maat
- Beschermingsbewind
U vindt de folders ook op onze website.
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