
OVERNAME OVEREENKOMST 
VERTREKKENDE EN NIEUWE HUURDER
Straat en huisnummer

Postcode en plaats

NIEUWE HUURDER

Voorletter(s) en naam

Telefoonnummer

E-mailadres 

VERTREKKENDE HUURDER

Voorletter(s) en naam

Telefoonnummer

E-mailadres 

Ondergetekenden zijn overeengekomen dat de volgende spullen en/of wijzigingen aan het gehuurde worden 
overgenomen door de nieuwe huurder

Het is de nieuwe huurder bekend dat:

a.  de overgenomen spullen en wijzingen niet standaard tot de woning behoren.
b.  de onderhoudsplicht van deze spullen en wijzigingen voor rekening van de nieuwe huurder is.
c.  deze spullen en wijzigingen geen invloed hebben op de huurprijs van de woning.
d.  bij het opzeggen van de huurovereenkomst de overgenomen spullen niet achterblijven en de woning  

in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, tenzij de opvolgende huurder de spullen onder dezelfde  
voorwaarden overneemt.

e.  de nieuwe huurder niet verplicht is tot overname en hij hier de vrije keuze in heeft.
f.  de volledige voorwaarden over overnames en wijzigingen in artikel 9 van de Algemene voorwaarden  

zelfstandige woonruimte van Eemland Wonen staan.

Vertrekkende en nieuwe huurder verklaren dat zij weten dat dit een overeenkomst tussen hen beiden is. 
Eemland Wonen is niet verantwoordelijk als er een meningsverschil is over de overnames.

PLAATS EN DATUM

HANDTEKENING NIEUWE HUURDER             HANDTEKENING VERTREKKENDE HUURDER

Januari 2022

Dit formulier graag volledig (digitaal) invullen. U kunt het formulier ook printen en met de hand invullen en 
ondertekenen. Stuur het formulier op naar info@eemlandwonen.nl of Eemland Wonen, De Geerenweg 4, 
3741 RS in Baarn. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van Eemland Wonen.

DIGITALE HANDTEKENING PLAATSEN

1 Ga naar ‘Gereedschappen’

2 Ga naar ‘Invullen en ondertekenen’ (klik zonodig op   Ik  )

3 Klik midden op de pagina op het icoon:

4 Klik op ‘Handtekening toevoegen + ’ 

5 Klik op ‘Tekenen’ en teken uw handtekening in het veld

6 Klik op   Toepassen   en plaats de handtekening hiernaast

7 Sla het bestand op en mail naar info@eemlandwonen.nl

mailto:info%40eemlandwonen.nl?subject=Aanvraag%20zefl%20aan%20te%20brengen%20verandering
mailto:info%40eemlandwonen.nl?subject=Aanvraag%20zelf%20aan%20te%20brengen%20verandering
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