
Aanvraagformulier medehuurderschap

Wat is medehuurderschap?
Als er meerdere personen in de huurovereenkomst staan vermeld, noemen we dat medehuur-
derschap. U bent dan beide verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen die voort-
komen uit de huurovereenkomst. U kunt op meerdere manieren medehuurder worden. U kunt er 
zelf voor kiezen om medehuurder te worden. Meld dit bij het Woonbedrijf, dan verwerken wij 
dat in de lopende huurovereenkomst. Ook door huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt 
u automatisch medehuurder. Dat is in de wet geregeld. Het Woonbedrijf wordt hier graag van 
op de hoogte gebracht. Vergeet u daarom niet om dit bij het Woonbedrijf te melden.

Hierbij dienen de hoofdhuurder en de kandidaat-medehuurder (aanvrager) een verzoek in tot medehuurderschap 
van de woning van de hoofdhuurder.

Hoofdhuurder

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum en geslacht

Aanvrager

Naam

Geboortedatum en geslacht
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Wat is de reden om medehuurderschap aan te vragen?

Reden aanvraag:

Wanneer u medehuurder wordt, dan bent u naast de hoofdhuurder medeaansprakelijk voor de rechten en  
verplichtingen die voorvloeien uit de huurovereenkomst.

Voorwaarden aanvrager 

• U bent 18 jaar of ouder.
• U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Indien u een buitenlands paspoort heeft, 

dan heeft u ook een geldige verblijfsvergunning nodig.
• U heeft de afgelopen twee jaar op het adres ingeschreven gestaan.
• U voert minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder.
• U kunt uw financiële verplichtingen nakomen. 
• Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden.

Wij vragen u de volgende documenten aan te leveren, 
zodat wij de aanvraag kunnen beoordelen

• Een ingevuld formulier Aanvraag medehuurderschap.
• Kopie legitimatiebewijs van zowel de aanvrager als de hoofdhuurder.
• Uittreksel bevolkingsregister van de aanvrager.
• Een kopie van een document, waaruit blijkt dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding is.  

Bijvoorbeeld een kopie van een samenlevingscontract, kopie afschrift van een gezamenlijke bankrekening  
of een verzekeringspolis op beide namen.

• Een inkomensverklaring (van voorgaande jaar) van de kandidaat-medehuurder. Deze kunt u opvragen bij de 
belastingdienst.

  Plaats Datum

Handtekening Handtekening

Aanleveren formulieren

Stuur dit formulier en de gevraagde documenten naar het Woonbedrijf Westvoorne:
Woonbedrijf Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Mailen kan ook: woonbedrijf@westvoorne.nl 
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