
Heeft u vragen?  
Neem contact op met ons Woonpunt  

telefoonnummer 010 - 248 88 88  
 

      
   Dit formulier bestaat uit 2 pagina’s

  
 

 
-  AANVRAAG MEDEHUURDERSCHAP - 

 
Ondergetekende  
 
Naam:     ………………………………………………………… 
 
Adres:     ………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:  ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:                              ………………………………………………………… 
 
Verzoekt hierbij om:   
 
Naam:     ………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:   ………………………………………………………… 
 
 
Toe te voegen als medehuurder op het huurcontract. 
      
De wijziging gaat in per:   ………………………………………………………… 
 
Voorwaarden  
 
Om in aanmerking te komen voor medehuurderschap moet u aan een aantal voorwaarden 
voldoen, namelijk: 

• U blijft beiden in de woning wonen. 

• De medehuurder staat inmiddels meer dan twee jaar aaneengesloten ingeschreven op het 
adres samen met de hoofdhuurder. 

• Wanneer wij het vermoeden hebben dat het medehuurderschap wordt aangevraagd om het 
directe hoofdhuurderschap te verwerven, wordt geen toestemming verleend.  

 
Aandachtspunten 

• Wij vragen u om een kopie van uw legitimatiebewijs en het legitimatiebewijs van de nieuwe 
medehuurder bij te voegen, om er zeker van te zijn dat de gegevens correct en bij de juiste 
persoon worden doorgevoerd.  

• Wij vragen uw toestemming om de BRP (Basisregistratie personen; voorheen GBA) te 
raadplegen om te controleren of u beiden langer dan twee jaar aaneengesloten op het adres 
staat ingeschreven. 

• Bent u getrouwd of heeft u een partnerschap afgesloten, voeg dan een kopie bij van uw 
trouwboekje/partnerschapovereenkomst. U bent dan namelijk van rechtswege medehuurder. 

• Wij vragen u om een kopie van het IBRI-formulier (inkomensverklaring) dat u bij de 
Belastingdienst dient aan te vragen. 

 
Paraaf hoofdhuurder      Paraaf medehuurder    
………………………….     ………………………………..  
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Bijlagen: 
 

 Kopieën van geldige legitimatiebewijzen. Deze worden vernietigd na inzage.  
 kopie IBRI-formulier (inkomensverklaring Belastingdienst) 

 
 
 
Hierbij verlenen wij Waterweg Wonen toestemming de BRP te raadplegen ter controle van onze 
inschrijving in het gemeentelijk register. Indien wij beiden nog geen twee jaar zijn ingeschreven op 
het adres kunnen wij (nog) niet in aanmerking komen voor medehuurderschap.  
 
 
Vlaardingen, ………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening hoofdhuurder     Handtekening medehuurder   
 
  
………………………………………    ……………………………………………
          
 


