
Rentetabel per 1 april 2022      
van tot  Eff. jaarrente      

 €                      350,00   €               2.500,00  9,8%     

 €                   2.501,00   €               3.500,00  8,9%     
 €                   3.501,00   €               5.000,00  8,9%     
 €                   5.001,00   €               7.500,00  7,7%     
 €                   7.501,00   €             10.000,00  7,7%     
 €                10.001,00   €             25.000,00  5,9%     
 €                25.001,00   -  5,1%     

       
Voor een aantal gemeenten en in een aantal gevallen geldt een afwijkend rentetarief   
Almelo 5,6%      
Berkelland 3,9% tot 1,8%  (rente is afhankelijk van de netto leenbedrag)   
Bronckhorst 2,3%      
Haaksbergen 2,3%      
Oost Gelre 5,0%      
Oude IJsselstreek 4,0%      
Rijssen-Holten 7,5% tot 5,1%  (rente is afhankelijk van de netto leenbedrag)   
Tubbergen 2,5%      

       

       

       

       

Tarieven per 1 april 2022      
(Netto) Effectieve rente Maandlast bij Totale prijs bij Maandlast bij Totale prijs bij  

Leenbedrag op jaarbasis 
looptijd 36 

mnd looptijd 36 mnd 
looptijd 60 

mnd looptijd 60 mnd  
 €                   2.000,00  9,8%  €               63,96   €          2.302,56   €               41,89   €           2.513,40   
 €                   3.500,00  8,9%  €             110,58   €          3.980,88   €               71,90   €           4.314,00   
 €                   9.000,00  7,7%  €             279,71   €        10.069,56   €             180,09   €        10.805,40   
 €                13.000,00  5,9%  €             394,00   €        14.184,00   €             249,81   €        14.988,60   
De genoemde bedragen zijn voorbeelden, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Rekenvoorbeelden       

       
Voorbeeld 1       
Huishoudsamenstelling: 3 personen (2 volwassenen en 1 kind)    
Aanvraag voor een sociale lening: € 2500,00     
Inkomsten per maand (totaal vast gezinsinkomen zonder toeslagen): € 1500,00   
Uitgave per maand voor:      
Nettohuur (na verrekening Huurtoeslag): € 260,00     
Energie: € 225,00       
Huishoudelijke lasten: € 450,00      
Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere overeenkomsten altijd correct zijn nagekomen  
en de maandlast past binnen het budget van de aanvragers, is de Stadsbank Oost Nederland bereid een  
sociale lening te verstrekken van € 2500,00. De maandlast bedraagt € 79,95 gedurende 36 maanden.  
De kredietvergoeding bedraagt € 2878,20 (= € 79,95 x 36 maanden) minus € 2500,00 = € 378,20.  

       

       

       

       
Voorbeeld 2       
Huishoudsamenstelling: alleenstaande      
Aanvraag voor een sociale lening: € 1500,00     
Inkomsten per maand (totaal vast gezinsinkomen zonder toeslagen): € 1050,00   
Uitgave per maand voor:      
Nettohuur (na verrekening Huurtoeslag): € 260,00     
Energie: € 215,00       
Huishoudelijke lasten: € 250,00      
Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere overeenkomsten altijd correct zijn nagekomen  
en de maandlast past binnen het budget van de aanvragers, is de Stadsbank Oost Nederland bereid een  
sociale lening te verstrekken van € 1500,00. De maandlast bedraagt € 47,97 gedurende 36 maanden.  
De kredietvergoeding bedraagt € 1726,92 (= € 47,97 x 36 maanden) minus € 1500,00 = € 226,92.  

       
 


