Rabo HuisVoordeelKrediet1
In onderstaande tabel vindt u een aantal limietbedragen met bijbehorend debetrentepercentage en het
Jaarlijks Kosten Percentage (JKP). Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten welk
rentepercentage van toepassing is bij het door u gewenste leenbedrag, doorloop dan de rekenmodule of
neem contact op met uw lokale Rabobank.
Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag inventariseert de Rabobank uw huidige financiële situatie.
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden beoordeelt de bank of de gevraagde financiering voor u
verantwoord is. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met uw inkomen, huidige huur- of hypotheeklasten en
bestaande overige financiële verplichtingen.
Wij adviseren u de looptijd van de financiering af te stemmen op de (economische) levensduur van het
bestedingsdoel.
Tot en met
kredietlimiet
In €

7.000
10.000
15.000
25.000
50.000

Theoretische
duur van het
krediet 2

Debetrente op
jaarbasis % 3
63
60
59
59
59

Jaarlijks Kosten
Percentage
(JKP %) 4

9,05
7,55
6,75
6,75
6,75

9,05
7,55
6,75
6,75
6,75

Termijnbedrag
(per maand)
in € 5

Het totaal door
u te betalen
bedrag in € 6

140
200
300
500
1.000

8.724
11.959
17.565
29.275
58.550

1

Het Rabo HuisVoordeelKrediet is een doorlopend krediet

2

Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen

3

Dit is de variabele rente, die u voor een lening betaalt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De
variabele rente kan wijzigen gedurende de duur van het krediet.

4

Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale
kredietbedrag. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de
kredietovereenkomst;
- U het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.

1

5

Het termijnbedrag is gelijk aan 2% van de kredietlimiet.

6

Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die u voor uw krediet betaalt. Voor de berekening van
dit bedrag hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de
kredietovereenkomst;
- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.
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