
  

Aanvraagformulier medehuurderschap  
 
Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen 2 partijen: de huurder en de verhuurder. In de 
huurovereenkomst zijn de rechten en plichten van de huurder en verhuurder opgenomen. 
Als bij het aangaan van de huurovereenkomst sprake is van 2 huurders, dan wordt 1 van de 2 
(hoofd)huurder en de andere medehuurder. Voor beiden gelden dan dezelfde rechten en 
plichten. 
 

Wanneer de samenwoning begint na het afsluiten van de huurovereenkomst, dan kan er 
alleen sprake zijn van medehuurderschap door:  

 toestemming van Helpt Elkander óf van de kantonrechter; 

 een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (hiermee wordt van rechtswege  
medehuurderschap verkregen). 

 

Voor het medehuurderschap gelden de volgende criteria: 

 de betrokkene heeft een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder, 

 deze duurzame gemeenschappelijke huishouding duurt tenminste 2 jaar; 
 
 
Gegevens van de huurder  
 

Naam en voorletters __________________________________________________________ 
 

Straat en huisnummer __________________________________________________________ 
 

Postcode   ________________________ Woonplaats_______________________ 
 

Geboortedatum __________________________________________________________ 
 

Telefoon thuis  __________________________________________________________ 
 

Telefoon mobiel __________________________________________________________ 
 

E-mailadres  __________________________________________________________ 
 

  
Gegevens van degene waarvoor medehuurderschap wordt aangevraagd  
 

Naam en voorletters __________________________________________________________ 
 

Straat en huisnummer __________________________________________________________ 
 

Postcode   ________________________ Woonplaats_______________________ 
 

Geboortedatum __________________________________________________________ 
 

Telefoon  __________________________________________________________ 
 

E-mailadres  __________________________________________________________ 
 
  



  

Medehuurderschap wil ik verkrijgen door: 

☐  toestemming van Helpt Elkander. 
 
U dient aan te tonen dat u voldoet aan de criteria om medehuurderschap te verkrijgen. 
Wij vragen daarom om de volgende stukken als bijlage toe te voegen; 
 kopie van een geldig identiteitsbewijs* van u en van degene waarvoor deze aanvraag 

dient; 

 uittreksel adreshistorie uit Basisregistratie personen (BRP) van degene voor wie u 
medehuurderschap aanvraagt (deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn); 

 adresuittreksel uit de BRP waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment op het adres 
staan ingeschreven; 

 bewijsstukken waaruit blijkt dat de betrokkene gedurende 2 jaar een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder (bijvoorbeeld een 
samenlevingscontract, een aantoonbare gezamenlijke bankrekening, etc.). 

 
Medehuurderschap heb ik verkregen door: 

☐  een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met de huurder.  
 
U dient aan te tonen dat u voldoet aan de criteria om medehuurderschap te verkrijgen. 
Wij vragen daarom om de volgende stukken als bijlage toe te voegen: 

 kopie van een geldig identiteitsbewijs* van u en van degene waarvoor u 
medehuurderschap aanvraagt; 

 kopie van de huwelijksakte of van de akte van geregistreerd partnerschap.  
 

 
Datum ______________________ 
 
 
Handtekening huurder    Handtekening betrokkene 
 
 
 
 
_____________________________     _____________________________ 
 
 
 
*Maak uw pasfoto en BSN nummer onzichtbaar op uw identiteitsbewijs. Wij bewaren uw ID-
bewijs niet. Stuurt uw liever geen kopie van uw ID-bewijs op? Dan kunt u ook langs komen op 
kantoor en het ID-bewijs aan ons laten zien.  
 

 

 
 
 
 
 


