
 

AANVRAAGFORMULIER HUURDERSCHAP  
NA OVERLIJDEN VAN DE HUURDER 2022 

blad 1 van 2 
 
Ondergetekende vraagt hierbij, vanwege het overlijden van de huurder, toestemming  
voor het huurderschap. 
 
Huidige tenaamstelling huurovereenkomst: 
 
Voor- en achternaam ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat en nummer  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum van overlijden ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens aspirant huurder: 
 
Voor- en achternaam ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
Bijvoegen: 

□ Kopie akte van overlijden. 

□ Nederlands huwelijk; Kopie Nederlandse huwelijksakte bijvoegen. 

□ Buitenlands huwelijk; Kopie van gelegaliseerde huwelijksakte en bewijs van inschrijving  
      huwelijksakte in het register van gemeente bijvoegen. 

□ Geregistreerd partnerschap; Kopie akte registratie partnerschap bijvoegen. 

□ Samenwoning met duurzame gemeenschappelijke huishouding; zie blad 2. 
 
Huwelijk of geregistreerd partnerschap 
Echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet vanzelf medehuurder.  
In deze gevallen hoeft u niet aan te tonen dat er sprake was van een gemeenschappelijke 
huishouding die op de toekomst is gericht. 
Ga verder naar de ondertekening op blad 2. 
        



 

AANVRAAGFORMULIER MEDEHUURDERSCHAP 
NA OVERLIJDEN VAN DE HUURDER 2022 
blad 2 van 2 
 
Samenwoning 
Als u samenwoonde met de huurder verklaart u: 

• dat u minimaal 2 jaar bovenstaande woning als uw hoofdverblijf heeft.  
Bijvoegen: Een Historisch Uittreksel uit het Bevolkingsregister van de gemeente van  
u beiden, waaruit blijkt dat u minimaal 2 jaar op bovenstaand adres staat ingeschreven 
en de eventuele kinderen die bij u wonen. Uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand. 
Bijvoegen: Kopie paspoort of Nederlandse identiteitskaart Heeft u een buitenlands 
paspoort, dan ook een kopie van een geldige verblijfsvergunning. 

• Uw inkomen is voldoende om de huur te kunnen betalen. Wij vragen u minimaal 3 
meest recente loonstroken om dit aan te tonen; 

• Er is geen sprake van huurachterstand en/of overlast. 
 

Daarnaast moet u bij samenwoning aantonen dat u een gemeenschappelijke 
huishouding voerde. Dit kunt u doen met minstens 2 van de volgende documenten: 

• Kopie samenlevingscontract van minimaal 2 jaar oud dat bij notaris is vastgelegd. 
• Kopie afschrift bankrekening op uw beider namen van minimaal 2 jaar oud. 
• Kopie polisblad van een verzekering op beider uw namen van minimaal 2 jaar oud. 

 
Beoordeling aanvraag: 
Als wij bij het beoordelen van uw aanvraag meer documenten nodig hebben of het 
formulier is door u niet geheel ingevuld of ondertekend, dan laten wij u dat weten.  
Als wij voldoende documenten hebben ontvangen en u heeft het formulier goed ingevuld 
en ondertekend, beoordelen wij uw aanvraag. Daarna ontvangt u de bevestiging of afwijzing 
van uw aanvraag van ons per brief. 
 
Ondertekening: 
Door ondertekening verklaart u dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en 
dat de bijgevoegde documenten echt, geldig en onvervalst zijn. 
 
 
Handtekening aspirant huurder: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stuur deze aanvraag met de gevraagde documenten naar ons postadres: 
Postbus 75, 4255 ZH  Nieuwendijk of via e-mail naar: verhuur@landvanaltena.nl 


