
▶ Krijgt u het bedrag in één keer op uw rekening gestort

▶ Wijzigt de rente niet tijdens de looptijd

▶ Blijft het maandbedrag gelijk tijdens de looptijd

▶ Weet u precies wanneer u uw lening heeft
terugbetaald

In hoeveel maanden betaalt u de lening terug?

In hoeveel maanden u de lening terugbetaalt, hangt af van de looptijd van uw lening. De looptijd hangt samen met 

het doel waarvoor u de lening gaat gebruiken. ABN AMRO stelt in overleg met u de looptijd in maanden vast. In de tabel 

hieronder leest u de maximale looptijd per leendoel. Een kortere looptijd of uw lening in minder maanden terugbetalen mag 

ook.
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Voor wie is deze informatie?
Deze informatie is voor als u meer wilt weten over de Persoonlijke Lening. Wilt u een 

Persoonlijke Lening aanvragen? Dan is het belangrijk om te weten of de lening bij u past. Zo 

voorkomt u verrassingen achteraf. 

Het Product

Wat is een Persoonlijke Lening?

Bij een Persoonlijke Lening leent u een bedrag van de bank. Bijvoorbeeld om een auto te kopen. Het bedrag van de lening 

wordt in één keer aan u uitbetaald. U betaalt iedere maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en terugbetaling. 

Met een Persoonlijke Lening weet u van te voren precies hoeveel u moet betalen en hoelang u er over doet om de lening 

terug te betalen. Het minimale leenbedrag is € 5.000,-. Het maximale leenbedrag is € 75.000,-.

Met de Persoonlijke Lening:

Versie  juni 2019

Voorbeelden leendoelen            Maximale looptijd in maanden            Maximale looptijd in jaren

Auto 96 8

Bestaande lening(en) oversluiten 120 10

Verbouwing 144 12

Restschuld Hypotheek 144 12

Andere grote aankoop

Studie 144 12
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Wat betaalt u maandelijks?

U betaalt maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel terugbetaling. Hiermee betaalt u 

uw lening terug. De hoogte van het maandbedrag hangt af van:

▶ De hoogte van uw lening

▶ Het aantal maanden dat uw lening loopt

▶ De hoogte van de rente

Wij schrijven het maandbedrag automatisch van uw rekening af. Dit gaat via een automatische incasso. U hoeft hier zelf niets 

voor te doen. Er moet natuurlijk wel voldoende geld op uw rekening staan. Als u geen openstaande schuld meer heeft, 

schrijven wij niets af. 

Welk rentepercentage betaalt u?

Maandelijks betaalt u rente over het bedrag dat u leent. Het rentepercentage blijft gelijk tijdens de looptijd van uw lening. Bij 

een Persoonlijke Lening krijgt u een persoonlijk tarief: klanten betalen een lagere rente als wij minder risico lopen dat zij hun 

afspraken niet nakomen. Kijk voor de huidige rente op abnamro.nl/lenen

De aanvraag

Wanneer kunt u een Persoonlijke Lening aanvragen?

U kunt een Persoonlijke Lening aanvragen als u tenminste 21 jaar bent en jonger dan 69 jaar. Daarnaast gelden de volgende 

regels:

▶ U heeft een inkomen. U ontvangt bijvoorbeeld iedere maand inkomen uit loondienst of pensioen.

▶ U woont in Nederland.

Waar vraagt u een Persoonlijke Lening aan?

U kunt een Persoonlijke Lening aanvragen:

▶ Via abnamro.nl/lenen

▶ Via 0900 - 0024*

▶ Op een van onze kantoren

Hoe verloopt de aanvraag voor een Persoonlijke Lening?
1.  Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen wij een aantal gegevens van u. Bijvoorbeeld uw inkomen, uw

gezinssamenstelling en uw woonlasten.

2.  Wij kijken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel of u al leningen heeft. Bij het BKR is ook zichtbaar of u deze
kredieten volgens afspraak terugbetaalt.

3.  Keuren wij uw aanvraag voor een Persoonlijke Lening goed? Dan ontvangt u de kredietovereenkomst.

4.  U ondertekent de kredietovereenkomst en stuurt deze terug met de benodigde documenten.

5. Wij controleren deze gegevens. I s alles in orde? Dan maken wij het geld over naar uw betaalrekening. Ook melden wij
uw krediet bij het BKR.

Bovenstaande stappen zijn nodig om er zeker van te zijn dat het krediet verantwoord aan u wordt verstrekt. 

Hoeveel kunt u lenen?

De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen hangt af van uw inkomen en uw uitgaven. Als u een Persoonlijke Lening 

aanvraagt, rekent ABN AMRO voor u uit of u het krediet terug kunt betalen. U moet maandelijks minimaal 2% van de lening 

kunnen betalen. U kunt ook zelf uitrekenen hoeveel u kunt lenen. Kijk hiervoor op abnamro.nl/lenen. Het minimum leenbedrag 

is € 5.000,-. Het maximum leenbedrag is € 75.000,-.
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*  Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

Meer weten over de Persoonlijke 
Lening van ABN AMRO?
 Kijk op abnamro.nl/lenen
 Bel naar 0900 - 0024*

 Bezoek een ABN AMRO
kantoor

Samen met uw partner een lening afsluiten?

U kunt samen met uw partner een lening afsluiten. Heeft uw partner ook een inkomen? Dan kunnen wij dit bedrag 

meenemen bij de beoordeling van uw aanvraag.

Handig om te weten

In één keer de hele lening terugbetalen?

Als u wilt, mag u uw hele lening in één keer terugbetalen. Hiervoor betaalt u geen boete.

Kunt u uw lening beëindigen?

U mag de lening altijd beëindigen. U moet natuurlijk wel uw lening terugbetalen.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Als u het maandbedrag niet betaalt, nemen wij contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om het maandbedrag alsnog te 

betalen. Voorkom problemen: neem contact op met ABN AMRO als u het maandbedrag niet meer kunt betalen. ABN AMRO 

meldt een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen bij het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen 

hebben als u een nieuwe lening aanvraagt. Een brochure over het BKR kunt u bij ieder ABN AMRO kantoor krijgen. Of kijk 

op www.abnamro.nl/bkr voor meer informatie.




