Algemene
leningsvoorwaarden

Gemeente Rotterdam
Cluster MO, Kredietbank
Postbus 4291
3006 AG Rotterdam

1.

Als een lening wordt gegeven aan 2 of meer personen, zijn alle personen zelf
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen in de kredietovereenkomst en
de algemene voorwaarden.

2.

De Kredietbank Rotterdam (KBR) is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie
(BKR) te Tiel. De KBR zal de lening en eventuele betaalachterstanden melden bij
het BKR.

3.

De Kredietbank kan het nog niet afgeloste deel van de lening zonder aankondiging
opeisen als:
3.1. de lener gedurende tenminste 2 maanden te laat is met de termijnbetaling.
3.2. de lener Nederland heeft verlaten of dat kan worden aangenomen dat de lener
binnen enkele maanden Nederland zal verlaten.
3.3. de lener failliet is, bij overlijden van de lener en de bank sterk vermoedt dat de
verplichtingen niet worden nagekomen.

4.

Als de lener overlijdt, worden de nog niet vervallen termijnen kwijtgescholden als:
4.1. De lener niet ouder is dan 65 jaar.
4.2. Het overlijden niet ten gevolge is geweest van:
• Oorlogsgeweld
• Binnenlandse onlusten

4.3. De bank van tevoren het recht op kwijtschelding heeft uitgesloten. Als de
lener wordt uitgesloten van kwijtschelding bij overlijden, zal dit uitdrukkelijk worden
meegedeeld.
4.4. Als binnen zes maanden na het overlijden van lener een verzoek is gedaan
door belanghebbenden.
5.

De hoogte van de te betalen rente is vastgesteld door Burgemeester en
Wethouders. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk maximum. De
lening wordt van dag tot dag over het uitstaande saldo berekend en per laatste van
de maand ten laste van de kredietnemer geboekt.

6.

Mocht het terugbetalen later gebeuren dan het afgesproken tijdstip, dan worden er
extra rente in rekening gebracht.

7.

Bij vervroegde aflossing worden geen kosten in rekening gebracht.

8.

De lener is verplicht om verandering van adres, werkgever of inkomstenbron te laten
weten aan de kredietbank.

9.

Bij geschillen over betalingen gelden de boeken van de bank als bewijs, zolang er
nog geen tegenbewijs is.

Bijzondere bepalingen, uitsluitend van toepassing bij sociale kredietverlening
10. De lener(s) machtigt de bank tot het in ontvangst nemen van loon/salaris/pensioen/
uitkering en het doen inhouden van overeengekomen bedragen.
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11. De kredietnemer stemt in met doorbetaling van ingehouden kredietbedragen en/of
regelmatige ontvangsten.
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