MEDEHUURDERSCHAP
er gelden een aantal voorwaarden
Praktische informatie om medehuurderschap aan te vragen

Aanvraag medehuurderschap
Bent u getrouwd met (of geregistreerd partner van) de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder als u samen
de woning bewoont. In alle andere gevallen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor
het medehuurderschap. Ook dient u een aantal documenten te overleggen. Lees hieronder alles over de voorwaarden en de
benodigde documenten.
Voorwaarden aanvrager
• U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs).
Heeft u een buitenlands paspoort? Dan heeft u ook een kopie van een geldige verblijfsvergunning nodig (indien van
toepassing);
• U bent 18 jaar of ouder;
• U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning;
• U voert minimaal twee jaar een duurzaam, gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder;
• Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden;
• U kunt uw financiële verplichtingen nakomen.
Om uw aanvraag te beoordelen, vragen wij u de volgende documenten in te leveren tijdens het intakegesprek:
• Een ingevuld formulier aanvraag medehuurderschap;
• Kopie legitimatiebewijs van zowel de aanvrager als de hoofdhuurder;
• Een origineel uittreksel uit de basisadministratie Personen (BRP) van de kandidaat-medehuurder van maximaal drie
maanden oud (indien niet woonachtig in de gemeente Nissewaard);
• Een kopie van een document waaruit blijkt dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding is (kopie samenlevingscontract, kopie afschrift van een gezamenlijke bankrekening of een ander document waaruit dit blijkt);
• Een inkomensverklaring (van het voorgaande jaar) van de kandidaat-medehuurder. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.
Voldoet u aan bovenstaande?
Als u aan alle voorwaarden voldoet en u kunt alle gevraagde documenten overleggen, dan kunt u een afspraak voor een
intakegesprek met de woonconsulent maken.
U kunt voor het maken van een afspraak een mail sturen naar: verhuur@dezeskernen.nl of bellen met 0181 - 668 222.
Tijdens het intakegesprek moet u onderstaand ingevulde formulier aanvraag medehuurderschap en ook de gevraagde documenten inleveren.
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Aansprakelijk
Wanneer u medehuurder wordt, dan bent u naast de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor de rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a, 3216 AH ABBENBROEK

Formulier aanvraag
medehuurderschap

Gegevens hoofdhuurder:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer thuis/werk:

Telefoonnummer mobiel:

Geboortedatum:

BSN nummer:

E-mailadres:

Gegevens kandidaat medehuurder:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer thuis/werk:

Telefoonnummer mobiel:

Geboortedatum:

BSN nummer:

E-mailadres:
Relatie tot de hoofdhuurder:
Inwonend bij hoofdhuurder vanaf:

(datum)

(handtekening hoofdhuurder)

(datum)

(handtekening kandidaat medehuurder)

