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Aanvraag wijziging tenaamstelling huurcontract
Bij overlijden huurder

Woning

Adres:   huisnr.:  

Postcode en plaats:    

Overleden huurder 

Naam:    

Datum overlijden:    

Aanvrager (achterblijver) 

Naam:    

Geboortedatum:    

Telefoonnummer:   werk/thuis/anders:  

E-mailadres:    

Hoe wilt u de huur betalen?

❏ Er verandert niets aan de betaalwijze van de huur. 

❏ Automatische incasso - IBAN (waarvan de huur betaald wordt):     

	 ❏   1e van elke maand of de  ❏   26e van elke maand vooruit.

Verklaring 
De woning is mijn hoofdverblijf. Ik wil graag -in plaats van de overleden huurder- het huurcontract 

overnemen. Ik neem alle rechten en plichten over. Ik weet dat dit formulier een aanvraag is.  

Kennemer Wonen beoordeelt mijn aanvraag. Als Kennemer Wonen akkoord gaat met de overname van 

het huurcontract, krijg ik dit schriftelijk bevestigd.

Datum:    

Handtekening:    

Woont u in een woongebouw en wilt u een nieuw naamplaatje? :     ❏  Ja     ❏  Nee

Naam/namen op het nieuwe naamplaatje:    
Zie ook de achterkant van dit formulier  >
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Onderstaande documenten toevoegen om de aanvraag volledig te maken.

Achterblijvende persoon staat op het huurcontract
• Een kopie van de overlijdensakte.

 

Achterblijvende persoon staat niet op het huurcontract maar was gehuwd of had een geregistreerd 
partnerschap met de overleden huurder
• Een kopie van de overlijdensakte.

• Een uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één 

maand. Op het uittreksel staan de burgerlijke staat en de datum van inschrijving op het adres van de 

woning.

 

Achterblijvende persoon staat niet op het huurcontract en was niet gehuwd of had geen  
geregistreerd partnerschap met de overleden huurder
• Een kopie van de overlijdensakte.

• Documenten waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding met de overleden huurder heeft gevoerd op het adres. Bijvoorbeeld: een 

samenlevingscontract, afschriften van een gezamenlijke bankrekening, kopie van gezamenlijke 

verzekeringspolissen.

• Inkomensgegevens van de laatste drie maanden (loonstroken/ specificaties pensioen/ 

uitkeringsspecificaties) en een Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI) van dit jaar of van het 

voorgaand jaar.

• Een uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één 

maand. Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat, historische adresgegevens 

en de inschrijfdatum op het huidige adres. 

Stuur bovenstaande documenten met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier  

per email naar info@kennemerwonen.nl of per post.

Adresgegevens Kennemer Wonen
Kennemer Wonen
Postbus 284 

1850 AG Heiloo 
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Schuine Hondsbosschelaan 45 

1851 HN Heiloo


