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Aanvraagformulier beëindigen medehuur 

 

Voordat de tenaamstelling van de huurovereenkomst gewijzigd kan worden, moet degene die de woning verlaat schriftelijk afstand 

doen van alle rechten en plichten van de woning. Vul onderstaand formulier in om de medehuur te beëindigen.  

 

Let op! De opzegtermijn is gelijk aan die van het volledig beëindigen van een huurovereenkomst: één maand. Dat betekent dat het 

medehuurder schap, na goedkeuring door ons, eindigt minimaal één maand na ontvangst van dit formulier.  

 

 

Ik, huurder van het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, verzoek het medehuurderschap te 

beëindigen voor de onderstaande woning. 

 

Gegevens blijvende huurder: 

 

De heer/mevrouw:  ---------------------------------------------------  

 

Adres huidige woning: ---------------------------------------------------- (straat en huisnummer) 

 

   ---------------------------------------------------- (postcode en woonplaats) 

 

Telefoon:  ---------------------------------------------------- 

 

Geboortedatum: ---------------------------------------------------- 

 

BSN nummer:  ---------------------------------------------------- 

 

Inkomen bruto/netto ---------------------------------------------------- (IB60 formulier bijvoegen) 

 

IBAN   ---------------------------------------------------- 

 

Gezinssamenstelling:  ---------------------------------------------------- (aantal personen) 

 

Gegevens vertrekkende huurder:  

De heer/mevrouw:  -------------------------------------- 

 

Adres nieuwe woning: ---------------------------------------------------- (straat en huisnummer) 

 

   ---------------------------------------------------- (postcode en woonplaats) 

 

Telefoon:  ---------------------------------------------------- 

 

Geboortedatum: ---------------------------------------------------- 
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Reden voor beëindiging: 

 

Geef hierbij de reden van beëindiging aan en voeg de gevraagde documenten toe: 

 

   Echtscheiding:  

- Kopie beschikking van de rechtbank 

 

   Beëindiging geregistreerd partnerschap 

- Kopie van getekende akte van beëindiging van registratie of een schrijven van de notaris 

 

   Beëindiging samenwonen 

- Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (BRP) waarop: 

  op het uittreksel de vertrekdatum vermeld staat van het adres waarop deze beëindiging 

betrekking heeft. 

   op het uittreksel de datum is vermeld van vertrek en dat u op uw nieuwe adres bent 

ingeschreven. (minimaal verplicht)  

 

 

Naar waarheid ingevuld 

Plaats:   ----------------------------------------------- 

 

Datum:   ----------------------------------------------- 

 

Handtekening:  (blijvend) ----------------------------------------------- 

 

   (vertrekkend)------------------------------------------- 

 

 

 

 

Inleveren 

 

Lever het ondertekende formulier voorzien van de gevraagde bijlagen in of stuur op naar: 

 

Gemeente Opmeer 

Woningbedrijf 

Postbus 199 

1715 ZK  Spanbroek 

Bezoekadres: Klaproos 1 te (1716 VS) Opmeer 

 

Bij onjuiste of onvolledige invulling kunnen maatregelen volgen die tot gedwongen ontruiming kunnen 

leiden.  


