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Bijlage VFN-gedragscode
Naast de basisnorm moet ten minste 15% beschikbaar zijn voor levensonderhoud van het inkomen na aftrek van 

de norm woonlast en de basisnorm. Dit is de leennorm. De leennorm is afhankelijk van het inkomen en de 

gezinssituatie. 

Basisnorm

Alleenstaand Alleenstaand 
met kinderen

Paar Paar met    
kinderen

Huurders € 1.071,- € 1.732,- € 1.562,- € 2.030,-

Eigenwoningbezitters € 1.181,- € 1.842,- € 1.673,- € 2.140,-

Opslagpercentage, minimuminkomen en maximale leennorm

Alleenstaand Alleenstaand 
met kinderen

Paar Paar met        
kinderen

Opslagpercentage 15,0% 12,5% 12,5% 10,0%

Minimuminkomen € 1.523,- € 1.523,- € 1.523,- € 1.523,-

Leennorm huur

Modaal € 1.181,- € 1.896,- € 1.661,- € 2.149,-

Vanaf 1,5x modaal € 1.287,- € 1.973,- €  1.742,- €  2.207,-

Leennorm koop

Modaal € 1.291,- € 2.007,- € 1.772,- € 2.259,-

Vanaf 1,5x modaal € 1.397,- € 2.083,- € 1.853,- € 2.317,-
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Toeslagen auto en eigen woning 

Surplus eigenwoningbezit Alleenstaand Alleenstaand 
met kinderen

Paar Paar met        
kinderen

Tot modaal € 60,- € 60,- € 60,- € 60,-

1x tot 1,5x modaal € 73,- € 73,- € 73,- € 73,-

Vanaf 1,5x modaal € 85,- € 85,- € 85,- € 85,-

Surplus autobezit

Modaal € 178,- € 173,- € 144,- € 99,-

1x tot 1,5x modaal € 162,- € 152,- € 134,- € 91,-

Vanaf 1,5x modaal € 130,- € 116,- € 116,- € 83,-

Tafelbedrag private lease

Modaal € 59,- € 64,- € 93,- € 138,-

1x tot 1,5x modaal € 75,- € 85,- € 103,- € 146,-

Vanaf 1,5x modaal € 107,- € 121,- € 121,- € 154,-
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Wft Consumptief Krediet
Voorwaarden persoonlijke lening

Opnemen en aflossen 

• U mag altijd en zonder kosten extra aflossen.

• De bedragen die u heeft afgelost, kunt u niet meer opnemen.

Wijzigen 

• U kunt het totale kredietbedrag alleen wijzigen door een nieuwe lening aan te vragen.

• U bent verplicht om verandering in uw financiële situatie aan ons door te geven.

Beëindigen 

• U mag de Persoonlijke Lening binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst zonder kosten

ontbinden. De eventuele uitstaande schuld moet u binnen 30 dagen terugbetalen.

• Uw contract wordt automatisch beëindigd als u de uitstaande schuld heeft afgelost.

• U kunt ook uw Persoonlijke Lening zonder kosten eerder aflossen en opzeggen. Wij mogen het contract altijd

beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden.

• In de volgende gevallen mogen wij meteen de uitstaande schuld terugvorderen en het contract beëindigen:

 ° als u een betalingsachterstand van minstens 2 maanden heeft en ondanks ons verzoek niet betaalt; 

 ° als u failliet wordt verklaard; 

 ° als u in de wettelijke schuldsanering terechtkomt; 

 ° wanneer u overlijdt en wij reden hebben om aan te nemen dat uw erfgenamen de eventuele verplichtingen 

niet zullen nakomen; 

 ° als u in het buitenland bent gaan wonen of dat binnen 1 maand gaat doen; 

 ° als u onjuiste informatie heeft doorgegeven bij de aanvraag van de lening. 

Overlijden 

• De uitstaande schuld op het moment van overlijden hoeft niet terugbetaald te worden als de eerste contractant

op de dag van overlijden nog geen 80 jaar is en het overlijden minimaal 6 maanden na de contractdatum is. Bij

een verlaging of verhoging van het krediet telt de contractdatum van het ingeloste contract. Tot 6 maanden na

een verhoging is het maximale bedrag wat kwijtgescholden wordt, het kredietbedrag van het ingeloste contract.

Eventuele betalingsachterstanden moeten nog wel worden voldaan.

• De uitstaande schuld moet wel terugbetaald worden als:

 ° de eventuele tweede contractant overlijdt;

 ° de eerste of tweede contractant onjuiste informatie heeft doorgegeven bij de aanvraag van de lening;

 ° het overlijden niet binnen 3 maanden met een akte van overlijden gemeld is bij de bank.
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