
 

 

 
 

Met een Persoonlijke Lening leen je eenmalig een bedrag. Bijvoorbeeld voor een nieuwe auto of verbouwing. 
Elke maand betaal je een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Zo kom je nooit voor verrassingen te 
staan. 

 
Wat is een Persoonlijke Lening? 
Met een Persoonlijke Lening leen je eenmalig een bedrag dat je in één keer ontvangt. Elke maand betaal je een 
vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing, deze kun je gedurende de looptijd niet aanpassen. Zo weet je 
precies hoeveel je elke maand betaalt en wanneer je lening is afgelost. De rente is vast. Dit betekent dat de rente 
niet wijzigt tijdens de looptijd. Bedragen die je al hebt afgelost kun je niet opnieuw opnemen. 

 
Bij Freo ligt het leenbedrag tussen de € 5.000 en € 75.000. Deze los je binnen 6 tot 120 maanden af. De 
Persoonlijke Lening moet in ieder geval vóór het bereiken van de 75-jarige leeftijd geheel zijn afgelost. 

 
Waarvoor kan ik lenen? 
Dit zijn een paar voorbeelden: 
• (Onverwachte) aanschaf van een nieuwe auto 
• Nieuwe keuken op het oog en geen spaargeld 
• Dakkapel laten plaatsen voor extra ruimte en geen spaargeld 

Bij een Persoonlijke Lening geef je het geld meestal in één keer uit. 

Wanneer kan ik een Persoonlijke Lening aanvragen? 
Op de kredietnemer zijn onder andere deze acceptatievoorwaarden van toepassing: 
• Je hebt een geldig identiteitsbewijs 
• Je woont in Nederland 
• Je bent 18 jaar of ouder maar niet ouder dan 70 jaar als je een Persoonlijke Lening afsluit 
• Je ontvangt een regelmatig inkomen (zoals salaris of pensioen, maar bijvoorbeeld geen studiefinanciering) 
• Jij en een eventuele tweede kredietnemer wonen op hetzelfde huisadres 
• Je hebt maximaal € 100.000 aan consumptief krediet faciliteiten openstaan 

 
Als je bij Freo een lening aanvraagt, doet Freo een BKR-toetsing. Met deze toetsing beoordelen wij jouw 
leengedrag. Met een positieve BKR-registratie kun je lenen bij Freo. Als je de lening bij ons afsluit, wordt deze 
altijd bij het BKR geregistreerd. 

 
Wat kost een Persoonlijke lening? 
De actuele tarieven voor de Persoonlijke Lening vind je op freo.nl. 

 
Kan ik extra aflossen? 
Dit kan bij Freo zo vaak en zo veel als je wilt. Extra aflossen is bij Freo altijd boetevrij. Je maandbedrag verandert 
hier niet door. Wel ben je zo eerder klaar met aflossen en betaal je in totaal minder rentekosten. 

 
Renteaftrek bij een Persoonlijke Lening? 
De rente van een Persoonlijke Lening is onder omstandigheden aftrekbaar in Box 1 - belastbaar inkomen uit werk 
en woning – als je de lening voor woningverbetering gebruikt. Het gaat dus om de verbouwing of onderhoud van 
jouw eigen woning. Het geldt dus niet voor bijvoorbeeld nieuwe meubels. Kijk voor meer informatie op de website 
van de belastingdienst of neem contact op met jouw belastingadviseur. 

 
Hoeveel kan ik maximaal verantwoord lenen? 
Om te berekenen hoeveel je maximaal verantwoord kunt lenen moeten wij weten hoe jouw financiële situatie 
eruitziet. Wat zijn jouw inkomsten en lasten, jouw woonsituatie en burgerlijke staat? Ook andere leningen en of je 
kinderen thuis hebt wonen zorgen voor extra kosten elke maand. Op basis van deze gegevens berekenen wij 
jouw maximaal verantwoord leenbedrag. Wij houden hierbij rekening met de leennorm. Dit is het minimumbedrag 
dat een huishouden moet overhouden om van te kunnen leven. De basis hiervan heeft het Nibud bepaald. 

 
Ben je met 2 kredietnemers? 
Dan is iedere kredietnemer hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat wij iedere kredietnemer kunnen aanspreken 
om het geheel te betalen. De betalingsverplichtingen gelden ook als de andere kredietnemer de lening heeft 
gebruikt, je gaat scheiden, de andere kredietnemer komt te overlijden of het inkomen van de andere kredietnemer 
onverwacht daalt, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 



 

 

 
 

Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan is het bij Freo alleen mogelijk om samen een offerte aan te 
vragen. Je bent dan beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Dit betekent dat we ieder van jullie aan 
kunnen spreken voor het gehele bedrag van de lening. 

 
Wat als ik te maken krijg met een onverwachte situatie? 
Als je een lening afsluit bij Freo, ga je langdurig een betalingsverplichting aan. Het kan gebeuren dat je (even) 
krap bij kas zit waardoor je jouw lening misschien (even) niet kunt aflossen. Omdat je bijvoorbeeld jouw baan bent 
kwijtgeraakt, een financiële tegenvaller hebt gehad of omdat je gaat scheiden. Wil je iets regelen voor dit soort 
situaties? Bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bekijk dan of het mogelijk is om een verzekering 
af te sluiten bij een externe partij. 

 
Als je tijdens de looptijd van jouw lening voorziet dat je (tijdelijk) moeite krijgt met het terugbetalen van jouw 
lening, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Het is nooit te laat om met ons te praten. Op die manier 
kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Meer informatie hierover kun je vinden op freo.nl/wat-als. 

 
Kwijtschelding bij overlijden 
Er is geen kwijtschelding bij overlijden. Dat betekent dat de schuld blijft bestaan wanneer je overlijdt. Jouw 
erfgenamen moeten er dan voor zorgen dat de lening wordt afgelost. Wil je iets regelen voor jouw nabestaanden 
bij overlijden? Bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering? Bekijk dan of het mogelijk is om 
nabestaandenbescherming af te sluiten bij een externe partij. 

 
Informatie over rechten en plichten 
Bij jouw contract ontvang je de Algemene Voorwaarden. Hierin staat wat de afspraken met jou zijn. Ook krijg je 
van ons het Europees Standaard Informatieformulier (ESI). Hierin staat informatie over het product, de kosten en 
overige informatie. Je kunt het ESI gebruiken om informatie van meerdere aanbieders te vergelijken. Wil je meer 
informatie over de rente en de Algemene Voorwaarden van Persoonlijke Lening? Ga dan naar Freo.nl of neem 
contact op met Freo. 


