Actuele rentetarieven per 1 januari 2020
1. De voorwaarden voor lening keuze 1 en lening keuze 2 worden per 1 januari 2020 gelijk
getrokken conform de huidige voorwaarden van lening keuze 2. Dit betekent dat de directe
opeisbaarheid wordt beperkt tot 10% van de hoofdsom aan het begin van het kalenderjaar.
Vanzelfsprekend blijven de leningen direct opvraagbaar in geval van overlijden of in andere
bijzondere situaties. In dit laatste geval besluit het bestuur;
2. De rente voor lening keuze 1 en lening keuze 2 wordt met ingang van 1 januari 2020 gelijk
getrokken en gesteld op 3%;
3. Het onderscheid tussen lening keuze 1 en lening keuze 2 komt daarmee met ingang van 1
januari 2020 te vervallen;
4. De rentevergoeding voor lening keuze 3 bedraagt vanaf 1 januari 2020 3,5% voor leningen die
vanaf die datum ingaan. Vanzelfsprekend blijft de rente op de afgesloten vijf jaar vaste
leningen met ingangsdatum van voor 1 januari 2020 ongewijzigd 4,5%;
5. De leden kunnen met ingang van 1 december 2019 tot nader bericht vanuit de vereniging geen
bedragen meer storten in Zeeuwind;
6. Nieuwe leden die voor 1 december 2019 lid zijn geworden en nog geen eerste storting hebben
gedaan kunnen tot nader bericht van de vereniging na de verplichte wachttijd van een halfjaar,
niet méér storten dan eenmalig een bedrag van minimaal € 100,- en maximaal
€ 25.000,-;
7. Nieuwe leden met een inschrijving vanaf 1 december 2019 kunnen tot nader bericht van de
vereniging na de verplichte wachttijd van een halfjaar, niet méér storten dan eenmalig een
bedrag van minimaal € 100,- en maximaal € 1.000,-;
8. Per lid wordt de bestaande regel strak gehanteerd dat uitsluitend rente wordt vergoed over een
cumulatief saldo van maximaal € 25.000,-. Over het meerdere boven € 25.000,- per lid wordt
geen rente meer vergoed;
9. De door Zeeuwind verschuldigde rente en de winstuitkering wordt vanaf 1 januari 2020
uitbetaald op de bij ons bekende bankrekening van het lid en dus niet langer bijgeschreven op
de lening bij Zeeuwind.

