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Heb je geld nodig voor een grote uitgave? Misschien wil je een auto kopen, of een nieuwe keuken. Met een 

Persoonlijke Lening spreek je een kredietbedrag af. Dat betekent dat de hoogte van jouw lening, de rente en 

de looptijd vaststaan. Je neemt eenmalig het kredietbedrag op. Je kunt geen heropnames doen. Je weet dus 

waar je aan toe bent, watje maandelijks moet betalen en wanneer jouw lening volledig is terugbetaald. 

Waarvoor gebruikt u een Persoonlijke Lening? 

De Persoonlijke Lening is met name geschikt als je eenmalig een grote uitgave hebt. Bijvoorbeeld als je een auto of een boot wilt 

kopen. 

Wat is een Persoonlijke Lening? 

Met een Persoonlijke Lening leen je eenmalig een bedrag dat je in één keer krijgt uitbetaald. Hoe lang je mag 

doen over het terugbetalen hangt af van het bestedingsdoel van jouw lening en kies je zelf binnen de 

maximale looptijden behorend bij het bestedingsdoel van jouw lening. Rabobank heeft maximum looptijden 

waardoor je niet een langere looptijd kunt kiezen dan wij je aanbieden, maar een kortere looptijd kiezen kan 

wel. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je nog jarenlang betaalt voor een auto die je niet meer hebt. Om jouw 

lening terug te betalen, betaal je iedere maand een vast maandbedrag. Dat bedrag bestaat uit rente en 

aflossing. Deze maandbedragen incasseren wij automatisch van jouw betaalrekening. 

Let op! Geld lenen kost geld J
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Terugbetalen

In het begin van de maand, na het afsluiten van je lening, betaal je eenmalig een rentebedrag. Daarna betaal 
je iedere maand een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente. Hoe hoger jouw 
maandbedrag, hoe sneller jouw lening is afbetaald. De maandbedragen worden geïnd per automatische 
incasso. De automatische incasso stopt op het moment dat de lening helemaal is afgelost.

Extra aflossen

Je kunt ieder moment en onbeperkt extra aflossen. Dit kan via jouw Rabo Internetbankieren, de Rabo 
Bankieren App of een handmatige overschrijving onder vermelding van jouw contractnummer. Dit 
contractnummer vind je rechtsboven op de overeenkomst, in jouw Rabo Internetbankieren omgeving, in de 
Rabo Bankieren App of op jouw jaaroverzicht.

Kwijtschelding bij overlijden

Kom je voor jouw 75e levensjaar te overlijden en voldoe je aan de voorwaarden, dan schelden wij jouw 
resterende schuld kwijt. De nabestaanden hoeven deze schuld dan niet terug te betalen. Meer informatie over 
kwijtschelding bij overlijden is te vinden op www.rabobank.nl

Inzicht in jouw lening

Als je de status van jouw lening wilt inzien, kun je dat doen door gebruik te maken van Rabo Internetbankieren 

of de Rabo Bankieren App. Hier vind je een overzicht van jouw aflossingen, de huidige rente en het bedrag dat 

je nog moet terugbetalen. Heb je geen Rabo Internetbankieren? Je krijgt ook ieder jaar een overzicht van jouw 

lening toegestuurd.

Rekenvoorbeeld terugbetalen

Stel, je hebt een Persoonlijke Lening met 7,55% rente. Je leent € 10.000. Met de Rabobank heb je afgesproken 
dat je de lening binnen 5 jaar terugbetaalt. Je moet dan inclusief rente € 11.966,02 terugbetalen. Je komt dan 
uit op een totaal maandbedrag van € 199,43. Dit maandbedrag bestaat uit een gedeelte rente en gedeelte 
aflossing, waarbij het rentebedrag maandelijks kleiner zal worden en het gedeelte aflossing groter totdat de 
lening is afgelost.

De genoemde percentages zijn indicatief. Aan de bedragen en percentages in dit rekenvoorbeeld kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Wil je informatie over de tarieven van de Persoonlijke Lening, de Algemene Voorwaarden of wil je zelf 
uitrekenen wat je maximaal verantwoord kunt lenen? Ga dan naar rabobank.nl/lenen of neem contact op met 

jouw Rabobank.

Rabobank 217 maart 2020




