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Nationale-Nederlanden Consumptief Krediet 
Nationale-Nederlanden biedt u een krediet faciliteit.  
Een scherp geprijsd Doorlopend Krediet voor uw klant
met volop flexibiliteit of een scherp geprijsde Persoonlijke 
Lening met een vaste rente en een vaste looptijd. 

Doorlopend Krediet: Uw klant kan op elk gewenst moment 
eenvoudig geld opnemen tot aan de afgesproken krediet-
limiet. Wanneer hij een opname doet, staat het geld binnen 
2 werkdagen op zijn rekening. Simpel en gemakkelijk. 
Vanzelfsprekend worden voor extra aflossingen en 
opnames geen kosten in rekening gebracht. Wat uw klant 
heeft afgelost, kan later weer worden opgenomen zolang 
men binnen de kredietlimiet blijft.

Persoonlijke Lening: Uw klant weet welk bedrag hij wil 
lenen en kiest voor een vaste rente en een vaste looptijd. 
Vanzelfsprekend worden hier voor extra aflossingen ook 
geen kosten in rekening gebracht.

Risicoprofielen
Nationale-Nederlanden werkt met Risk Based Pricing. 
Hierbij hanteren wij 4 risicoprofielen. Deze lopen van A tot 
en met D, waarbij klanten met een laag risico een A-profiel 
krijgen toegekend en klanten met het hoogste risico een 
D-profiel. Deze profielen worden bepaald door o.a. het 
BKR-beeld van de klant en een zorgvuldig ontwikkelde 
scorecard.

De scorecard geeft een score aan verschillende onder-
delen van de aanvraag. Op basis van deze score wordt  
het klantprofiel van uw klant bepaald. Deze scorecard is 
gebaseerd op een objectieve statistische analyse van 
gegevens, met daarbij scores op inkomen, koop- of 
huurwoning en BKR-gegevens.

1 Onze werkwijze
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Eigen woning

Gehuwd of samenwonend

Langlopend dienstverband

Ruime BKR ervaring

Hoog inkomen

Middelbare leeftijd

Huurwoning

Kortlopend (<1 jaar) dienstverband

Beperkte BKR ervaring

Laag risico Gemiddeld risico

Inwonend of thuiswonend

Alleenstaand

Tijdelijk dienstverband

Geen of korte BKR ervaring

Laag inkomen

Veel krediet in verhouding tot  
inkomen

Hoog risico

Hoe verloopt de aanvraag: 
• U ontvangt een offerte of een afwijzing.  

In de offerte staat vermeld voor welk rentepercentage  
de klant in aanmerking komt en welke documenten  
er benodigd zijn voor verificatie van de aanvraag.  
Bij een Maex-aanvraag ontvangt u de offerte in Maex,  
bij een adviseur-aanvraag in adviseur.nn.nl. 

• Het uploaden van de documenten kan via de persoonlijke 
link die u van ons ontvangt.

• De overeenkomst: ontvangt u een goedkeuring op het 
krediet, dan kunt u het contract printen en door uw klant 
laten ondertekenen. U stuurt het ondertekende contract 
en de gevraagde documenten naar ons retour.

• Zodra wij het contract met de bijbehorende stukken 
compleet hebben ontvangen, dan wordt de lening 
geaccordeerd. We voeren dan nog een laatste check  
uit om het rekeningnummer van de klant te verifiëren  
en na deze laatste rekening controle (1 cent overmaken) 
wordt het geld binnen 2 werkdagen naar uw klant 
overgemaakt.

Tip
Zorgt u voor een goede kwaliteit van de gegevens-
invoer? U bent degene die de aanvraag invoert,  
behandelt en aanpast en alle instructies doorloopt.  
U bent dus ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de gegevensinvoer. Ook bij een upload van de digitale 
documenten dienen deze goed leesbaar te zijn.  
Als deze niet of slecht leesbaar zijn, vertraagt dit de 
doorlooptijd of zullen ze opnieuw moeten worden 
ingestuurd.



Voorwaarden bij het afsluiten van een krediet
• De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of een 

permanente verblijfsvergunning. 
•  Uw klant kan een geldige legitimatie, alleen paspoort of 

identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning, laten zien.
• Uw klant heeft een vast of tijdelijk dienstverband of een 

permanente arbeidsongeschiktheids- of nabestaanden-
uitkering. 

• Minimale leeftijd aanvrager(s) 25 jaar.
•  Maximale leeftijd aanvrager(s) Doorlopend Krediet 59 jaar. 
• Maximale leeftijd aanvrager(s) Persoonlijke Lening 66,5 jaar. 
• De Persoonlijke Lening moet op 67-jarige leeftijd terug-

betaald zijn.
 
Beoordeling door Bureau Krediet Registratie (BKR)
Nationale-Nederlanden is aangesloten bij het Bureau 
Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Wij toetsen een krediet-
aanvraag bij het BKR en melden een krediet bij het 
aangaan van het contract. Dit gebeurt om krediet-  
en betaalrisico’s te beperken. 

BKR 
Kredieten worden afgewezen wanneer onderstaand  
op één van de aanvragers van toepassing is.
• A-Codering.
• H-Codering.
• Preventieve betaalregeling hypotheek.
• Negatieve BKR-registratie.

Wanneer er drie of meer oversluitingen in de afgelopen  
12 maanden hebben plaatsgevonden, wordt het krediet 
afgewezen. Als uw klant wordt afgewezen op basis van  
de BKR-registratie, bent u verplicht uw klant hierover te 
informeren. WSNP en loonbeslag zijn ook redenen om het 
krediet niet te verstrekken.

Verblijfsvergunning
Aanvragers uit de EU, EER en Zwitserland hoeven geen 
permanente verblijfsvergunning aan te tonen als zij 
voldoen aan al onderstaande voorwaarden:
• de aanvrager verblijft aantoonbaar minimaal 5 jaar in 

Nederland (bijvoorbeeld aan de hand van een uittreksel 
uit de Basisregistratie Personen of een koopcontract  
van de woning), en 

• de aanvrager is in het bezit van een koopwoning, en
• de aanvrager is BKR-bekend voor minimaal 12 maanden 

en voor een minimaal bedrag van € 5.000,- zonder 
negatieve registraties, en

• de aanvrager is minimaal 3 jaar in dienst bij dezelfde 
werkgever

2 Onze voorwaarden
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Wij accepteren ook aanvragers met een verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd, als het inkomen van deze tweede 
aanvrager niet nodig is voor de financiering. Wij vragen 
deze aanvragers om mee te tekenen als zij samenwonend 
of gehuwd zijn met een andere aanvrager (met 
Nederlandse nationaliteit of permanente verblijfsvergun-
ning) waarvan het inkomen toereikend is om de lasten  
van het krediet te betalen.
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Minimum bedrag

Maximaal bedrag

Minimale leeftijd aanvrager(s)

Leeftijd waarop krediet wordt afgebouwd 1

Eindleeftijd 2

Aflospercentages 3

Minimaal maandbedrag

Minimaal opnamebedrag

Overlijdensrisicodekking

Offertegeldigheid

Woonsituatie

Rente

€ 2.500

€ 50.000

25

60

65

1%, 1,5%, 2% en 2,5%

€ 37,50 (1,5% van € 2.500)

€ 100

Nee

30 dagen

Kopers, huurders, inwonenden

De actuele rente wordt op www.adviseur.nn.nl  
gepubliceerd. Het betreft een variabele rente.

Kenmerk

 1  Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de oudste aanvrager  
zijn geen (her)opnames mogelijk en wordt een aflospercentage  
van tenminste 2% toegepast.

 2  Aflosschema gaat uit van een aflospercentage van 2% zonder  
(her)opnames.

 3 1% aflossing is alleen mogelijk bij kredieten vanaf € 10.000,-.

Kenmerken: 
Bij een Doorlopend Krediet staat vooraf het totale krediet-
bedrag vast. De rente is variabel en is maandelijks ver-
schuldigd. Het maandelijkse termijnbedrag bestaat uit een 
rente- en aflossingsgedeelte. Het termijnbedrag is altijd 
hetzelfde, onafhankelijk van de openstaande restschuld. 
De duur van de lening verschilt: deze is afhankelijk van de 
bedragen die uw klant opneemt en het gedeelte dat de 
klant aflost.

Uw klant kiest uit vier verschillende aflossingspercentages, 
zie hier voor bovenstaand overzicht. 

3 Doorlopend Krediet

Productkenmerken
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4 Persoonlijke Lening

Minimum bedrag

Maximaal bedrag*

Minimale leeftijd aanvrager(s)

Minimale looptijd

Maximale looptijd

Eindleeftijd**

Overlijdensrisicodekking

Offertegeldigheid 

Woonsituatie

Rente  
 

Extra aflossingen 

€ 5.000

€ 50.000 / € 75.000

25 jaar

6 maanden

120 maanden

67 jaar

Nee

30 dagen

Kopers, huurders, inwonenden

Het betreft een vaste rente die gedurende de gehele 
looptijd niet wijzigt.

Zonder kosten

Kenmerk

* Bedragen boven de € 50.000,- zijn alleen mogelijk als de aanvrager 
beschikt over een eigen woning en het aangevraagde bedrag 
bestemd is voor:

 1  Financiering van een tweede woning;
 2 Woningverbetering van de bestaande woning;
 3  Restschulden van klanten die een hypotheek hebben bij 

Nationale-Nederlanden.

 **  Uiterlijk op 66,5-jarige leeftijd kan er een Persoonlijke Lening worden 
afgesloten. De maximale looptijd bedraagt in dit geval 6 maanden.

Kenmerken: 
Bij een Persoonlijke Lening staat vooraf het leningbedrag
vast. De rente is vast en maandelijks verschuldigd. Het 
maandelijkse termijnbedrag bestaat uit een rente- en 
aflossingsgedeelte. Het termijnbedrag is altijd hetzelfde. 
De duur van de lening wordt van tevoren afgesproken.

Productkenmerken



5 Over inkomsten en lasten
Op basis van het inkomen van uw klant berekenen wij de 
mogelijkheden voor een krediet. Ook de lasten zijn van 
belang voor de budgetcalculatie. De budgettering voor 
betaling van het krediet baseren wij op het inkomen dat 
maandelijks beschikbaar is. Uw klant moet hiervoor een 
inkomen hebben uit een dienstverband of een arbeids- 
ongeschiktheids- of nabestaandenuitkering. Een tijdelijk 

Vast dienstverband

 

Tijdelijk dienstverband

Uitzendovereenkomst

Onregelmatigheidstoeslag

Overwerk

WIA/WAO

ANW partner

Nabestaandenpensioen partner

Overige uitkeringen

Heffingskorting

Huurinkomsten

Alimentatie

Zelfstandig ondernemer

100%

70% (max. krediet € 25.000)

0%

100%

50% 

70% (mits structureel)

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Salarisstrook + bankafschrift +  
werkgeversverklaring of arbeids-
contract als dienstverband < 2 jaar

Salarisstrook + bankafschrift + 
arbeidscontract

Salarisstrook 3 maanden

Salarisstrook 3 maanden

Verklaring(en) van de uitkerende 
instantie + bankafschrift

Verklaring(en) van de uitkerende 
instantie + bankafschrift

Verklaring(en) van de uitkerende 
instantie + bankafschrift

Soort inkomen Meenemen Aantonen

dienstverband en inkomen uit een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering hebben gevolgen voor de wijze waarop  
het inkomen meetelt bij de beoordeling van de aanvraag. 
Het salaris van de eerste aanvrager moet worden gestort 
op de tegenrekening van het Doorlopend Krediet of de 
Persoonlijke Lening.

Bij variabel inkomen dient de aanvrager de bestendigheid 
aan te tonen door het aanleveren van drie opeenvolgende 
recente loonstroken. Vakantiegeld en diverse toeslagen 
rekenen wij nooit tot inkomen.
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Soorten inkomsten en lasten
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Woonlasten koopwoning

Woonlasten huurwoning

Woonlasten inwonend

Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Levensonderhoud

Lopende leningen

Bruto woonlasten - 25% fictieve 
voorlopige teruggave. Wij rekenen  
met een minimum bruto woonlasten 
van € 227,-.

Huurbedrag. Wij rekenen met een 
minimum bedrag van € 227,-.

Hoogste van:
• 1/3 deel (gezamenlijk) inkomen
•  Kostgeld
•  Norm woonlast van € 350,-

100%

0%

VFN / NVB norm

2% van de kredietlimiet

Bankafschrift

Bankafschrift

Bankafschrift

Bankafschrift +  
echtscheidingsconvenant

Soort Aantonen

Lasten



6 De benodigde documenten
De kredietaanvraag van uw klant wordt pas in behandeling 
genomen indien alle gevraagde documenten compleet zijn 
aangeleverd. In de offerte die u ontvangt na uw aanvraag 
leest u precies welke stukken wij nodig hebben. 

We vragen in ieder geval de volgende stukken:
• Recente salarisstrook (niet ouder dan 2 maanden).
• Bankafschrift met NAW gegevens, over een periode van 

een maand waarop het salaris van de klant binnenkomt, 
dit moet ook op het afschrift te zien zijn. Salarisstrook en 
bankafschrift moeten van dezelfde maand zijn.

• Kopie van een geldig legitimatiebewijs of een  
permanente verblijfsvergunning  
(Nationale-Nederlanden accepteert alleen een geldig 
paspoort of identiteitskaart).

• Een recent bankafschrift met daarop een betaling van  
de woonlasten.

• Saldo-overzicht van evt. over te sluiten leningen.
• Ophefbrieven van evt. over te sluiten leningen.
• Echtscheidingsconvenant indien van toepassing.

In sommige gevallen kunnen we om aanvullende stukken 
vragen. U leest dit dan in de email die u van ons ontvangt 
voor goedkeuring van de kredietaanvraag.

10


