
Zie ook de achterkant van dit formulier  >

Gegevens huurder: 

Naam:      m/v*

Geboortedatum:    

Adres:   huisnr.:  

Postcode en plaats:    

Telefoonnummer 1:   werk/thuis/anders:  

Telefoonnummer 2:   werk/thuis/anders:  

Emailadres:    

Gegevens kandidaat medehuurder:

Naam:      m/v*

Geboortedatum:    

Nationaliteit:    

Bruto jaarinkomen:    

Telefoonnummer:   werk/thuis/anders:  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Wat is uw relatie tot de hoofdhuurder?

        Gehuwd of geregistreerd partnerschap (ga door naar ondertekening) 

        Partner van de hoofdhuurder (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap) 

        Ouder van de hoofdhuurder 

        Zoon of dochter van de hoofdhuurder 

        Broer of zus van de hoofdhuurder 

        Anders namelijk:

  

  

  

  

  

  ❏  
  ❏  
  ❏  
  ❏  
  ❏  
  ❏  

Aanvraagformulier Medehuurderschap



Staat u al minimaal 2 jaar ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder in de gemeentelijke  

basisadministratie?   ❏  Nee   ❏  Ja

Voert u al minimaal twee jaar met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding?   ❏  Nee   ❏  Ja

Is er sprake van een zorgrelatie tussen u en de hoofdhuurder?    ❏  Nee   ❏  Ja

Reden aanvraag medehuurderschap (graag zo volledig mogelijk invullen):

  

  

  

  

  

Ondertekening:
Huurder en kandidaat medehuurder verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben inge-
vuld en vragen hiermee medehuurderschap aan. Huurder en medehuurder verklaren op de hoogte te 
zijn van de voorwaarden die worden gesteld aan medehuurderschap.

Datum:    

Handtekening kandidaat  
medehuurder:     

Handtekening huurder:    

 

 

 

 

Vergeet niet de volgende documenten bij uw aanvraag te doen:
✔ Uit de Basisregistratie Personen (BRP) van zowel huurder als kandidaat medehuurder een origineel

historisch uittreksel. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoud-
grootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand.

✔ Inkomensgegevens van de kandidaat medehuurder: drie recente loonstroken en/of jaaropgaven en
een IBRI-formulier of voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar of
het jaar daarvoor.

✔ Bewijsstukken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
Te denken valt aan (gemeenschappelijke) bankafschriften van de laatste twee jaar, een verdeling van
de kosten, een samenlevingsovereenkomst, maar ook persoonlijke bewijzen zoals kaarten
die gestuurd zijn op twee namen.

✔ Een verklaring van de huisarts, gemeente, thuiszorg of wijkverpleging, waaruit blijkt dat u 
mantelzorger bent en de hoofdhuurder zonder zorg van de kandidaat mede-huurder niet zelfstandig 
in de woning kan blijven wonen. Daarnaast een kopie van Wmo-, Wlz, of Zvw- indicatie. (Alleen van 
toepassing indien er sprake is van een zorgrelatie).
Let op! Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap dan hoeft u alleen
onderstaande documenten aan te leveren:

✔ Kopie trouwakte/geregistreerd partnerschap.


