Overname formulier huurders onderling
Gegevens huurders: 				 Gegevens woning:
Naam huidige huurder: 		

Adres:

Telefoonnummer:

Postcode:

		

				Plaats:
Naam nieuwe huurder:

		

Telefoonnummer:

De vertrekkende huurder en nieuwe huurder komen hierbij als volgt overeen:
1.	Als er meerdere personen vertrekkende huurder of nieuwe huurder zijn en deze overeenkomst slechts door één vertrekkende of nieuwe
huurder wordt ondertekend, dan staat deze ervoor in dat hij of zij namens de ander tot ondertekening bevoegd is.
2.	Vertrekkende huurder draagt aan nieuwe huurder over:
a) de hierna genoemde, niet standaard tot het gehuurde behorende zaken (bijv. vloerbedekking, gordijnrails, zonwering, etc.)
b) de hierna genoemde veranderingen of voorzieningen van, in, aan en/of bij het gehuurde
3.	Nieuwe huurder verplicht zich om hierna genoemde zaken zelf te onderhouden dan wel te vervangen.
4.	Nieuwe huurder verplicht zich om hierna genoemde zaken/veranderingen aan het einde van zijn huurperiode voor zijn rekening te (laten)
verwijderen dan wel ongedaan te maken en het gehuurde zonder (gevolg)schade naar behoren aan verhuurder op te leveren.
5.	De verhuurder respectievelijk eigenaar van bovenvermelde woonruimte niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onderhoud, herstel,
vervanging of mogelijke (gevolg)schade aan overgenomen zaken of veranderingen die door de nieuwe huurder in eigendom worden
overgenomen van de vertrekkende huurder.
6.	In geval van geluidsoverlast, die wordt veroorzaakt door een overgenomen vloer, moet de nieuwe huurder deze vloer verwijderen.

De volgende zaken of veranderingen worden hierbij door de vertrekkende huurder in eigendom overgedragen en door
de nieuwe huurder aanvaard:

Vertrek

Omschrijving

Ondertekening: opgemaakt in 3-voud op (datum): 			
Handtekening vertrekkende huurder:		 Handtekening nieuwe huurder:
			
De overname is officieel geldig wanneer dit formulier door beide partijen is
ondertekend en de nieuwe huurder de huurovereenkomst met de verhuurder heeft
getekend. Graag het originele exemplaar van dit overnameformulier (wit) overhandigen
aan de opzichter van Kennemer Wonen ten tijde van de eindopname.

(072) 8 222 888
info@kennemerwonen.nl
www.kennemerwonen.nl

