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Aanvraagformulier medehuurderschap 
 

U kunt een verzoek doen om iemand als medehuurder aan het huurcontract te laten 

toevoegen. Hieraan zijn strenge regels verbonden die per situatie verschillen.  

 

Gegevens huurder        M/V* 

Naam:    …………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  …………………………………………………………………………………………… 

Adres:    …………………………………………………………………………………………… 

Postcode:   …………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:   …………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/mobiel:  …………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   …………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens medehuurder       M/V* 

Naam:    …………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  …………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/mobiel:  ………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:   …………………………………………………………………………………………… 

 

Gewenste ingangsdatum medehuurderschap:……………………………………………………………… 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Reden aanvraag medehuurderschap: 

Omschrijf hieronder wat de relatie is tussen u en de medehuurder en waarom u 

medehuurderschap aanvraagt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aanvraagformulier medehuurderschap 

Als u een aanvraag medehuurderschap doet voor samenwonen of voor het voeren van 

een duurzame gemeenschappelijke huishouding, verzoeken wij u hiervoor de volgende 

documenten toe te voegen. 
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• Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van u en uw partner/medebewoner 

waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dit 

kunt u opvragen bij de gemeente Zevenaar. 

• Een kopie jaaropgave en meest recente loon- en/of uitkeringsstrook 

• U moet ons laten zien dat u al minimaal twee jaar in het huis samenwoont en een 

duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Hoe meer bewijs u aanlevert, 

hoe beter. Bijvoorbeeld: 

- Kopie afschrift gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering 

- Kopie afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel 

 

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden? 

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een 

ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 

Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen. Ten aanzien van 

een broer en zus relatie geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee 

personen de woning verlaat. 

 

Belangrijk: 

• Het invullen van deze aanvraag en de aanlevering van de benodigde documenten 

betekent niet dat u toestemming voor medehuurderschap krijgt. 

• Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het door u ingevulde formulier en de 

aangeleverde documenten. We informeren u schriftelijk of medehuurderschap wordt 

toegestaan of niet. 

 

Ondertekening 

Door ondertekening verklaart u beiden dit formulier naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

 

Datum en plaats:  Handtekening huurder: 

 

 

Datum en plaats:  Handtekening (aanvrager) medehuur: 

 

 

Stuur dit formulier volledig ingevuld, door beiden ondertekend en inclusief gevraagde 

documenten naar Baston Wonen, Postbus 54, 6900 AB Zevenaar of per e-mail naar 

info@baston.nl 

Niet volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden niet in behandeling 

genomen. 
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