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Aanvraag medehuurderschap 

Het aanvraagformulier ‘Medehuurderschap’ moet volledig ingevuld ingeleverd 

worden bij Eemland Wonen. Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen in behandeling 

genomen.  

 

Adres waarop de aanvraag medehuurderschap betrekking heeft 

Straat en huisnummer _________________________________ 

Postcode _________________________________ 

Woonplaats _________________________________ 

 

Gegevens aanvrager (hoofdhuurder) 

Achternaam, voorletters _________________________________m/v 

Geboortedatum _________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________ 

E-mailadres _________________________________ 

 

Gegevens kandidaat medehuurder 

Achternaam, voorletters _________________________________m/v 

Geboortedatum _________________________________ 

Nieuw adres _________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________ 

 

De kandidaat-medehuurder is uw partner 

U bent 

□ gehuwd 

□ samenwonend (geregistreerd partner) 

□ samenwonend (niet-geregistreerd partner) 

□ anders,……………………………. 

 

Welke documenten levert u in? 

 U levert altijd een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister in waaruit duidelijk is dat 

de kandidaat medehuurder minimaal 2 jaar op het woonadres van de hoofdhuurder staat 

ingeschreven EN waarin de woonhistorie is opgenomen. 

 Indien van toepassing levert u een kopie van de trouwakte of het geregistreerd 

partnerschap in. 

 Als u samenwoont zonder dat u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft 

dan levert u een bewijs in waaruit blijkt dat u een gezamenlijke huishouding voert, 

bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening. Eemland Wonen behoudt zich het recht voor 

extra informatie op te vragen om de duurzame relatie vast te stellen.  

 

Verklaring aanvrager  
Aan de kandidaat-medehuurder wordt gevraagd deze aanvraag mede te ondertekenen. Deze 
verklaart hiermee in te stemmen met navraag over het woonverleden. Uitkomst van ons 
onderzoek kan een reden tot afwijzing van uw verzoek tot medehuur zijn.  
 
Ondertekening  
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Plaats:  _______________________________ 

Datum: _______________________________ 

 

 

Handtekening hoofdhuurder: Handtekening kandidaat medehuurder: 

 

 

 ________  ___________ 

 

Voorwaarden voor medehuurderschap 

 

 Er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de woning wordt door 

beiden gebruikt als hoofdverblijf. 

 Er is al minimaal twee jaar sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 

Dit houdt in dat u samenwoont en de kosten voor de woning en het levensonderhoud 

deelt. Als u iemand laat bijschrijven op uw huurovereenkomst dan heeft u gelijke rechten. 

Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortkomen uit de 

huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de huurbetaling. 

 

 


