
▶ Je spreekt een kredietlimiet af van € 500,- of € 1.000,-. Deze kredietlimiet is afhankelijk van je opleiding.

▶ Met de kredietlimiet heb je extra ruimte op je betaalrekening.

▶ Je bepaalt zelf wanneer je gebruikmaakt van je kredietlimiet.

▶ Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je hebt opgenomen.

Hoe maak je gebruik van je krediet?

▶ Met je betaalpas met pincode die je bij je betaalrekening hebt.

▶ Via Internet Bankieren kun je geld overboeken van je Studentenlimiet naar een andere 
rekening. 

Wat betaal je per maand?

Bij een Studentenlimiet betaal je maandelijks rente over het bedrag dat je hebt opgenomen. Wel moet er iedere maand geld 

op je betaalrekening binnenkomen. Dit is meestal je Studiefinanciering. Het bedrag dat minimaal op je betaalrekening moet 

binnenkomen is 2,5% van de kredietlimiet. Bij een kredietlimiet van € 1.000,- is dat € 25,-. 

Welk rentepercentage betaal je?

Maandelijks betaal je rente over het bedrag dat je leent. Het rentepercentage kan wijzigen tijdens de looptijd van je krediet. 

Als het rentepercentage wijzigt, melden wij dit aan je. Kijk op abnamro.nl/lenen voor de huidige rente.

Wat is de looptijd van je krediet?

De Studentenlimiet heeft een maximale looptijd van 6 jaar. Na maximaal 6 jaar wordt je Studentenlimiet omgezet in een 

Privélimiet Plus. 
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Voor wie is deze informatie?
Deze informatie is bestemd voor studenten met studiefinanciering die meer willen weten over het Studentenlimiet. 

Wil je een Studentenlimiet aanvragen? Dan is het belangrijk om te weten of het krediet bij je past. Zo voorkom je 

verrassingen achteraf.

Het krediet

Wat is een Studentenlimiet? 
Een Studentenlimiet is een vorm van rood staan. Het is een doorlopend krediet op je betaalrekening. Je spreekt een maximum 

kredietlimiet af met ABN AMRO. Tot deze kredietlimiet kun je rood staan op je betaalrekening. Je bepaalt zelf wanneer en 

hoeveel geld je gebruikt van je kredietlimiet. Omdat je student bent, betaal je een aantrekkelijke rente voor je 
Studentenlimiet. 
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De aanvraag

Wanneer kun je een Studentenlimiet aanvragen?

Je kunt een Studentenlimiet aanvragen vanaf 18 jaar tot en met 30 jaar. Daarnaast gelden de volgende regels:

▶ Je bent student en je hebt recht op studiefinanciering.

▶ Je staat ingeschreven bij een Nederlandse MBO-, HBO- of WO opleiding.

Waar vraag je een Studentenlimiet aan?

▶ Op een van onze kantoren

▶ Via abnamro.nl

▶ Via 0900 - 0024.*

Hoe verloopt de aanvraag voor een Studentenlimiet?

1.  Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen wij een aantal gegevens van je. Bijvoorbeeld een kopie van het bewijs

Recht op Studiefinanciering, een bewijs dat je bent ingeschreven bij een Nederlandse MBO-, HBO- of WO opleiding.

2.  Wij kijken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel of je al kredieten hebt. Bij het BKR is ook zichtbaar of je deze

kredieten volgens afspraak terugbetaalt.

3.  Keuren wij je aanvraag voor een Studentenlimiet goed? Dan ontvang je de kredietovereenkomst.

4.  Je ondertekent de kredietovereenkomst en stuurt deze terug.

5.  Is alles in orde? Dan kun je gebruikmaken van je krediet. Ook melden wij je krediet bij het BKR.

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

Hoeveel kun je lenen?

De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen is afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Handig om te weten

In één keer het hele krediet terugbetalen?

Je mag het hele krediet in één keer terugbetalen. Hiervoor betaal je geen boete.

Kan je je krediet beëindigen?

Je mag het krediet altijd beëindigen. Je moet natuurlijk wel het krediet terugbetalen.

Wat gebeurt er als er geen geld meer op je betaalrekening binnenkomt?

Maandelijks moet er minimaal 2,5% van de kredietlimiet op je betaalrekening binnenkomen. Dit is meestal je Studiefinanciering. 

Als er geen geld op je betaalrekening binnenkomt, nemen wij contact met je op. Je krijgt dan de mogelijkheid dit bedrag alsnog 

te betalen. Voorkom problemen: neem contact op met ABN AMRO als je verwacht dat er onvoldoende geld binnenkomt op 

je betaalrekening. ABN AMRO meldt een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen bij het BKR. Het BKR registreert deze 

gegevens. Dit kan gevolgen hebben als je een nieuw krediet aanvraagt. Een brochure over het BKR kun je bij ieder ABN AMRO 

kantoor krijgen.  
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Opleiding Kredietlimiet   

MBO €500,-

HBO

WO €500,- of €1.000,-

€500,- of €1.000,-
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*  Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

Meer weten over de Studentenlimiet van 
ABN AMRO?
 Bezoek een ABN AMRO kantoor.

 Kijk op abnamro.nl/lenen

 Bel naar 0900 - 0024*.

Niet hoeven terugbetalen als je overlijdt?

Als je overlijdt, hoeven je nabestaanden de openstaande schuld niet terug te betalen. Dit geld alleen als:

▶ je de maandbedragen op tijd hebt betaald en

▶ je niet overlijdt binnen een halfjaar nadat je het krediet hebt afgesloten en

▶ het overlijden binnen 12 maanden wordt gemeld.


