
 

 

 

Bijdragen ontvangen en terugbetalen   
 

Het UAF neemt financiële drempels weg die jouw ontwikkeling als student of professional in 
de weg staan. We geven giften en kunnen een “UAF Studiekrediet” verstrekken (via onze 
partner Kredietbank Nederland). Bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus te 
volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met jouw professionele ontwikkeling te maken 
hebben. Denk aan: collegegeld, taalcursussen, boeken, laptop en reiskosten.   
 
De kosten die het UAF voor jou betaalt ga je gedeeltelijk of helemaal zelf 
betalen. Afhankelijk van je situatie gelden de volgende varianten: 
 

• 100% lening: de kosten betaal je zelf met eigen middelen of met je UAF 
Studiekrediet. Dit geldt voor bijvoorbeeld spullen die je lang gebruikt, zoals een 
laptop, of als jij of je partner ook een eigen inkomen hebben boven de 
inkomensnorm. 

• 100% gift: je hoeft niks van de ontvangen bijdrage terug te betalen aan het UAF. 
Hiervoor gelden wel voorwaarden, zoals het afmaken van een cursus of opleiding. 
Als je toch wilt stoppen met een opleiding, overleg dan eerst met je begeleider. Stop 
je tussentijds zonder ons te informeren, zullen we de gemaakte kosten aan je 
terugvragen.  
 

Jouw trajectbegeleider kan je meer over vertellen over de mogelijkheden.  
  

UAF Studiekrediet?  
De kosten die het UAF voor jou betaalt als een lening (UAF Studiekrediet) ga je 
terugbetalen. Dit doe je via Kredietbank Nederland een keer per maand. Met dit geld 
kunnen wij weer andere gevluchte studenten en professionals helpen.  
 

Wanneer begin ik met terugbetalen?  
Je moet na het beëindigen van je traject gaan terugbetalen. Maar daar hoef je niet op te 
wachten. Het is verstandig om maandelijks al een bedrag af te lossen zodat je krediet 
ruimte houdt om onvoorziene kosten te betalen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe laptop als 
jouw laptop kapot gaat. Terugbetalen regel je met de Kredietbank Nederland. 
  

Hoeveel moet ik per maand terugbetalen?  
Je gaat 2% van je aangevraagde krediet maandelijks terugbetalen. Bijvoorbeeld is jouw 
aangevraagde krediet 2.000 EUR, dan ga je 40 EUR per maand terugbetalen. Is dit teveel, 
dan kun je met de Kredietbank Nederland afspraken maken over terugbetalen. 
  
Belangrijk: Kredietbank Nederland houdt de  rentepercentages van DUO aan.  
   
Sneller terugbetalen of uitstel vragen  

Je kunt jouw  UAF studiekrediet sneller terugbetalen  zonder extra kosten.  Voor een 
uitzonderlijke situatie kun je uitstel vragen. Overleg hiervoor met de Krediet bank, bel de 
bank dan op 088-6262777. Vraag naar de afdeling Kredietverlening. Je mag je vraag ook 



 

 

 

mailen naar uaf@kbnl.nl. Vermeld in de mail jouw klantnummer van de Kredietbank 
Nederland. 
 
Veranderingen in jouw persoonlijke situatie doorgeven  
Houd jouw trajectbegeleider goed op de hoogte van veranderingen in jouw persoonlijke 
situatie. Bijvoorbeeld wanneer je DUO inburgeringslening eindigt, je inkomen of je 
verblijfsstatus verandert. Deze veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben op de 
financiële ondersteuning van het UAF. Jouw trajectbegeleider kan je daar meer over 
vertellen.  
  

Heb ik toestemming gegeven voor een incasso?  
Had je in 2022 al een lening bij het UAF, dan heb je via je de Overeenkomst Financiële 
Ondersteuning, Begeleidingsovereenkomst of schuldverklaring toestemming gegeven voor 
een automatische incasso. Dit betekent dat de bank geld van jouw betaalrekening mag 
afschrijven voor het maandelijks terugbetalen van jouw schuld.  
 
Wanneer vindt de incasso plaats?  
Goed om te weten: incasseren vindt altijd rond de 25e van de maand plaats. Zorg er dan ook 
voor dat je voldoende geld op je betaalrekening hebt staan.   
Vragen over aflossen kun je stellen bij de Kredietbank, bel de bank op 088-6262777. Vraag 
naar de afdeling Kredietverlening. Je mag je vraag ook mailen naar uaf@kbnl.nl. Vermeld in 
de mail jouw klantnummer van de Kredietbank Nederland. 
 
Lening aangevraagd na 19-12-2022 
Heb je na 1 januari 2023 een UAF Studiekrediet aangevraagd, dan regel je de aflossing zelf 
bij Kredietbank Nederland door maandelijks het aflosbedrag over te maken. Kredietbank 
Nederland informeert je hierover. 
 
Heb je een vraag over deze informatie? Stuur dan een bericht vanuit MijnUAF met de 
categorie ‘Kredietbank’.  
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