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Gegevens hoofdhuurder
 

Naam   Voorletter(s)  M/V

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres      

Hoofdhuurder sinds      

Naam en namen medebewoner(s)      

Gegevens kandidaat medehuurder 

Naam   Voorletter(s)  M/V

Geboortedatum

E-mailadres      

Relatie met de hoofdhuurder

Relatie bestaat sinds

Gevestigd op betreffende adres sinds

Bruto maandinkomen

Hebt u eerder een woning gehuurd?

Zo ja, welk adres

Zo ja, naam en telefoonnummer  

laatste verhuurder

Bijvoegen

•  Uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente. Hierop moet het huidige woonadres met de datum van 

 vestiging en de historische woonadressen van de kandidaat medehuurder vermeld staan.

•  Bewijs van duurzame, gemeenschappelijke huishouding (bijv. gezamenlijke rekening, gezamenlijke belastingaangifte).

•  Indien van toepassing: een verhuurdersverklaring (als de medehuurder een zelfstandige huurwoning achterlaat, 

 ongeacht de regio).

Let op! Gebruik bij huwelijk of geregistreerd partnerschap niet dit formulier, maar het 

formulier Wijziging tenaamstelling.
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Huren
Aanvraagformulier medehuurderschap
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Let op! 
Alleen volledig ingevulde formulieren met de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. Voor een aanvraag 

medehuurderschap moet u minimaal twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben 

gevoerd. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen. 

Algemene voorwaarden medehuurderschap

Wat is een medehuurder?
Een medehuurder is iemand die met een hoofdhuurder 

samenwoont, met deze een duurzame gemeenschappelijke 

huis houding voert en bovendien als medehuurder 

door de verhuurder is erkend. De medehuurder heeft 

huur bescherming en vrijwel alle overige rechten en plichten 

volgens het huurrecht. Als de huurovereenkomst tussen 

huurder en verhuurder eindigt, wordt de medehuurder 

automatisch huurder.

Het verzoek moet gezamenlijk uitgaan van de  

hoofdhuurderendebetreffendeaanvrager.

Er zijn dus altijd twee handtekeningen nodig: van de 

huurder en van degene die medehuurder wil worden.

N.B.  Echtgenoten en personen met geregistreerd  

partnerschap zijn volgens de wet medehuurder. Voor hen 

hoeft geen medehuurder schap worden aangevraagd.

De aanvrager moet minimaal twee jaar in de woning 

zijn/haar hoofdverblijf hebben en tevens in die woning 

minimaal twee jaar met de huurder een duurzame 

gemeenschappelijkehuishoudinghebben.

Dit is een eis, die ook door de wet wordt gesteld. Wijst de 

verhuurder het verzoek tot medehuurderschap af, dan kan 

ditzelfde verzoek aan de Kantonrechter worden gericht. 

De Kantonrechter wijst het verzoek onder andere af, als aan 

bovenbedoelde voorwaarde niet is voldaan. Met minimaal 

twee jaar wordt bedoeld: minimaal twee opeenvolgende 

jaren tot het moment van het verzoek.

De aanvrager die medehuurder wil worden moet een 

regelmatig terugkerend inkomen genieten of regelmatig 

aanspraak kunnen maken op een deel van het inkomen 

vandehoofdhuurder.

De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming 

van de verplichtingen, voortvloeiend uit de huurovereenkomst, 

zoals het betalen van de huur en het verrichten van kleine 

reparaties. Hoofdelijk betekent dat de medehuurder voor de 

totale huur kan worden aangesproken.

N.B.  De kantonrechter wijst het verzoek ook af als hij het  

waarschijnlijk vindt dat de aanvrager uit financieel oogpunt 

de huurovereenkomst niet zal/kan nakomen.

Een (groot)ouder/(klein)kindrelatie wordt in principe 

niet beschouwd als een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding.

Slechts bij hoge uitzondering wordt bij dergelijke relaties het 

medehuurderschap verleend. Zelfs wanneer het (klein)kind 

het hele leven bij de (groot)ouder heeft gewoond, hoeft er 

geen sprake te zijn van een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding en dan verlenen wij in principe geen medehuur-

derschap. Een zorgrelatie kan onder strikte voorwaarden 

wel aanleiding zijn om medehuurderschap te verlenen, maar 

een zorgrelatie is meer dan af en toe boodschappen doen of 

klusjes uitvoeren.

Een medehuurder moet zijn/haar hoofdverblijf in 

debetreffendewoninghouden.Bijvertrekvervalthet

medehuurderschap.

Datum 

Handtekening hoofdhuurder  Handtekening kandidaat medehuurder


