
Persoonlijke  
Lening
Een financiële oplossing voor 
eenmalige uitgaven



Welkom bij Stadsbank 
Oost Nederland

Elke maand rondkomen kan een uitdaging zijn. Je bent  
blij dat je alle rekeningen kunt betalen en boodschap- 
pen kunt doen. En dan gaat onverwachts je  
wasmachine stuk. Je hebt nu geld nodig en je denkt: 
“Waar haal ik het geld vandaan, ik heb het niet.” 

Een lening kan een oplossing zijn voor een financiële 
tegenvaller. Het klinkt zo verleidelijk: vandaag een 
nieuwe wasmachine kopen in een (web)winkel die 
morgen al in huis is. Je betaalt de wasmachine achteraf  
in maandelijkse termijnen. Vaak betaal je (hoge) rente 
over je lening.

Dat kan anders. Wij bieden een Persoonlijke Lening 
die je al kunt afsluiten vanaf €350,- exclusief eerlijke 
rentetarieven. Waarom? Wij zijn een bank zonder 
winstoogmerk mét een missie: mensen helpen met 
(tijdelijke) financiële uitdagingen.

Een steun in de rug:  
verantwoord geld lenen

Aangenaam: wij zijn Stadsbank  
Oost Nederland

Samen zoeken we de beste financiële oplossing voor  
jou. Een Persoonlijke Lening kan precies de oplossing 
zijn voor het doen van een eenmalige uitgave.

“Waar haal ik extra 
geld vandaan, ik heb 

het niet.” 
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Een Persoonlijke Lening voor een 
eenmalige uitgave

De geldlening, inclusief rente, betaal je maandelijks 
af. Let op: geld lenen kost geld! Het gaat immers om 
geld dat je niet hebt, plus de rente die je erover betaalt. 
We werken niet met bemiddelaars of gevolmachtigde 
agenten. Samen met jou kijken we vooral of de lening 
verantwoord is. Is dat het geval? Dan kun je een 
Persoonlijke Lening afsluiten.
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Je komt in aanmerking voor een  
Persoonlijke Lening bij Stadsbank Oost 
Nederland als je:

woonachtig bent in het werkgebied Stadsbank Oost 
Nederland;

18 jaar of ouder bent;

inkomen maximaal 130% is van het minimumloon.

Ligt je inkomen boven de grens van 130% 
van het minimumloon?

Er zijn in dat geval nog steeds mogelijkheden om in  
aanmerking te komen. Je kunt nog steeds een 
Persoonlijke Lening aanvragen als:

er sprake is geweest van een achterstandsmelding  
bij BKR (Bureau Krediet Registratie);

je in het bezit bent van een (tijdelijke) verblijfs-
vergunning;

je ouder bent dan 65 jaar;

je geen lening krijgt zonder extra zekerheden, zoals  
een borgstelling door een overheidsinstantie;

je bij een andere bank geen lening kunt afsluiten.

Wil je meer weten over de 130% grens van het 
minimumloon of bijvoorbeeld een borgstelling?  
Neem gerust contact op met onze kredietadviseurs.



Doe de online leenscan en  
vul het aanvraagformulier 
online in

Ga naar www.stadsbankoostnederland.nl en kijk of  
je in aanmerking komt voor een Persoonlijke Lening.  
Kom je in aanmerking? Vul het (online) formulier in.

Stap 1 - Online leenscan en 
aanvraagformulier

Belangrijk: houd tijdens het invullen van het (online) 
formulier de volgende digitale bewijsstukken van jou 
en je (eventuele) partner bij de hand:

Geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort, 
verblijfsvergunning); geen rijbewijs;

Inkomstenspecificaties (zoals loonstrook, uitkerings-
specificatie of netto maandinkomen);

Schuldbewijzen of saldo-overzichten van alle 
openstaande schulden of andere verplichtingen 
(denk bijvoorbeeld aan verzendhuizen, winkelpassen, 
creditcards, doorlopende kredieten en/of persoonlijke 
leningen);

(Digitale) bankafschriften van de afgelopen drie 
maanden met saldo-informatie en tenaamstelling.

Toetsing

Je aanvraag voor de 
Persoonlijke Lening wordt 
getoetst

Aanvraag1 2

Vraag een Persoonlijke  
Lening aan in vier stappen

Stap 2 - Wij toetsen je aanvraag

Wij beoordelen jouw persoonlijke en financiële  
situatie én die van je (eventuele) partner. We vinden  
het belangrijk dat je verantwoord geld kunt lenen.

We doen een toets bij het Bureau Krediet Registratie 
(BKR).

We nemen je aanvraag verder in behandeling óf we 
wijzen hem af. Je krijgt altijd een passend advies! 

Ik wil het formulier op papier invullen
Wil je het formulier liever op papier invullen?  
Op www.stadsbankoostnederland.nl kun je het 
formulier downloaden, printen en met de pen invul- 
len. Wil je het aanvraagformulier op papier thuis 
ontvangen om hem daar in te vullen? Bel met een van 
onze kredietadviseurs, dan sturen wij het kosteloos  
op. Stuur het ingevulde formulier terug, inclusief 
kopieën van bewijsstukken. Ons postadres is:  
 
Stadsbank Oost Nederland  
o.v.v. Team kredietverstrekking  
Postbus 1393, 7500 BJ  ENSCHEDE
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VEELGESTELDE 

VRAGEN

Is een lening verantwoord? 
Dan sturen we een 
kredietovereenkomst

       Kredietovereenkomst

Past de lening in jouw persoonlijke en financiële  
situatie? Dan ontvang je binnen tien werkdagen een 
kredietovereenkomst.  
 
Als je gebruikmaakt van het aanbod: stuur je de  
kredietovereenkomst ondertekend terug in de meege- 
stuurde retourenvelop. Wij betalen de lening 
(doorgaans) uit binnen 3 werkdagen. 
 
Als je géén gebruik maakt van het aanbod: neem  
dan contact op met een van onze kredietadviseurs, dan 
trekken wij je aanvraag direct in.

Stap 3 - Kredietovereenkomst

3

Ik wil graag telefonisch contact
Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraag-   
formulier of heb je andere vragen? Bel ons gerust.  
Onze kredietadviseurs zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 
088 – 766 3666.

Ik wil graag langskomen
Kom gerust langs om het formulier samen in te  
vullen met één van onze kredietadviseurs. Je kunt  
hiervoor zonder afspraak bij ons terecht op ons kan- 
toor in Enschede op werkdagen tussen 09.00 uur en  
16.00 uur.

Per maand betaal je terug.  
De kreditadviseurs leggen  
uit hoe dit gaat.

We maken duidelijke afspraken met je, zodat je vooraf 
precies weet hoeveel je per maand terugbetaalt en 
hoeveel de Persoonlijke Lening uiteindelijk kost. Geld 
lenen kost namelijk geld! De kredietadviseurs leggen  
stap voor stap uit hoe de terugbetaling zal verlopen.

De rente, de looptijd en de maandbedragen spreken  
we vooraf met je af. 

Je lost het geleende geld, plus de rente die hierover 
wordt berekend, in maandelijkse termijnen af. 

We garanderen dat tarieven tussentijds niet veranderen.

Je mag ALTIJD kosteloos (boetevrij) vervroegd aflossen.

Stap 4 - Afbetalen

Afbetalen4



Als je bij je gemeente een aanvraag voor bijzondere  
bijstand hebt gedaan, word je mogelijk doorverwe-
zen naar Stadsbank Oost Nederland voor het 
aanvragen van een Persoonlijke Lening. Hoe zit dat? 

Stadsbank Oost Nederland is de uitvoerings-
organisatie van je gemeente. Wij zijn namelijk een 
‘voorliggende voorziening’. Dat betekent dat we in 
sommige gevallen geld kunnen verstrekken in de 
vorm van een Persoonlijke Lening als oplossing 
voor je financiële vraag. Het aanvragen van een 
Persoonlijke Lening is daarom de eerste stap.  
We gaan kijken of je in aanmerking komt voor een  
Persoonlijke Lening. Blijkt na onze toets dat we 
geen lening kunnen verstrekken? Dan ontvang je  
van ons een afwijzingsbrief met daarin een door- 
verwijzing naar de gemeente voor het aanvragen 
van bijzondere bijstand. Het aanvragen van 
bijzondere bijstand bij de gemeente is dan je 
vervolgstap.

Bijzondere bijstandLenen of toch  
sparen?
Sparen is altijd goedkoper dan lenen, want het bedrag 
dat je leent moet je terugbetalen, inclusief rente. Wil je 
een uitgave doen waarvoor je op dit moment het geld 
niet hebt en kun je de uitgave niet uitstellen? Dan kan 
geld lenen een oplossing zijn.

STADSBANK OOST NEDERLAND - PERSOONLIJKE LENING



Veelgestelde vragen
Kan ik het gewenste bedrag lenen?
Misschien heb je al een aankoop in gedachten. Dan is  

het prettig om vooraf te weten of je het gewenste  
bedrag kunt lenen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke  
en financiële situatie van jou en je (eventuele) partner. 

Je kunt onze leenscan invullen via  
www.stadsbankoostnederland.nl om antwoord te  
krijgen op de vraag of je een Persoonlijke Lening kunt  
afsluiten.

Houd ik voldoende geld over?
Je wilt er zeker van zijn dat de lening past bij je  

inkomsten en uitgaven. Nu en in de toekomst. Stel dat 
je minder gaat werken, of je inkomsten dalen, terwijl de 
maandlasten van je lening gelijk blijven? In dat geval  
wil je graag weten of er voldoende financiële ruimte is  
om niet in de problemen te raken. 

We bieden de mogelijkheid om vooraf je maandlasten 
te berekenen. Als je inzicht krijgt in de kosten van een 
Persoonlijke Lening, kun je beoordelen of je voldoende 
geld overhoudt voor overige uitgaven, zoals huur en 
boodschappen.   

Waar kan ik rekenvoorbeelden en 
rentetarieven vinden?
Kijk voor actuele rentetarieven, rekenvoorbeelden en 
informatie over hoeveel geld je kunt lenen op onze  
website www.stadsbankoostnederland.nl. En vergeet  
niet: geld lenen kost geld! 

Mijn vraag staat er niet bij,  
hoe neem ik contact op?
Mogelijk staat het antwoord op je vraag op onze website 
onder de knop ‘veelgestelde vragen’.  
Neem gerust contact op met onze kredietadviseurs.  
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09.00 uur en 16.00 uur  
op telefoonnummer 088 – 766 3666. 

Of stuur een e-mail naar  
leningen@stadsbankoostnederland.nl. Tevens kun je ook 
zonder afspraak bij ons binnenlopen op werkdagen  
tussen 09.00 uur en 16.00 uur op ons kantoor in Enschede. 

Wil je meer informatie over Stadsbank Oost Nederland  
kijk dan op www.stadsbankoostnederland.nl.

http://www.stadsbankoostnederland.nl/leenscan


BEZOEKADRES 
Stadsbank Oost Nederland 
Spelbergsweg 35 
7512 DX Enschede

POSTADRES 
Stadsbank Oost Nederland 
Postbus 1393 
7500 BJ Enschede

BELLEN & E-MAILEN 
Op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 
uur naar 088-766 3666. E-mailen kan naar 
leningen@stadsbankoostnederland.nl

Notities 


