
Aanvraag medehuurderschap 
 
Ondergetekende, 
 
Naam: 

……………….……………………………………..……….……………………M/V  

Geboortedatum: ……………….…………………………………………………… 

Adres: ……………………….…………………….………………...…….………... 

Telefoonnummer: ………….……..……e-mailadres…………………………...... 

vraagt hierbij het medehuurderschap aan voor: 

Naam: ……………………….………………….………………………………..M/V  

Geboortedatum: ………….……………………………………………………........ 

Telefoonnummer:………………………… e-mailadres:………………………….. 

Uw persoonlijke situatie: 
 

 U bent getrouwd of u heeft geregistreerd partnerschap. (een kopie van uw trouwboekje of 
een akte van de gemeente of een printje van uw burgerlijke staat met de gegevens van uw 
partner vanuit www.mijnoverheid.nl)*  

 
 U woont samen en u heeft een samenlevingsovereenkomst laten opmaken bij een notaris. 

(een kopie van de samenlevingsovereenkomst bijvoegen)*  
 

 U woont samen, maar u heeft geen samenlevingsovereenkomst laten opmaken.  
U kunt alleen medehuurderschap aanvragen als u langer dan twee jaar hoofdverblijf heeft op 
dit adres en een gezamenlijke huishouding voert. (een kopie van een uittreksel uit de 
gemeentelijke basisadministratie van uw partner met het adreshistorie bijvoegen)* 
 

  De persoon waarvoor u medehuurderschap aanvraagt is een kind van u. 
 Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende 

volwassen kinderen geen gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en 
kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind dat ouder is dan 35 jaar bij 
de ouder of ouders in om deze te verzorgen? Dan wordt soms wel aangenomen dat er 
sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een verzoek tot 
medehuurderschap bij de verhuurder is dan wel mogelijk. 

 
De behandeling van een aanvraag medehuurderschap duurt ongeveer 4 weken. Deze tijd is nodig 
onderzoek te doen en er soms aanvullende gegevens opgevraagd moeten worden. 
 
Plaats:………………………………             Datum: ……………………….……. 
 
………………………………………               ……………………………………… 
Handtekening huurder/huurster    Handtekening medehuurder/huurster 
 
 
(kopie ID van beiden bijvoegen) *     

*Wij vragen u een kopie van de aanvullende documenten als bewijsstukken mee te sturen. Zonder inzage in deze 

documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.  

Wel goed om te weten: 

Wij bewaren de documenten niet, deze worden na de controle vernietigd. Wilt u geen kopie meesturen? Dan is het 

ook mogelijk om met de documenten bij ons op kantoor langs te komen. Een medewerker kan dan deze 

documenten inzien ter controle. Er worden dan geen kopieën gemaakt, ook niet van de ID kaart. 

 
 Documenten ter controle ingezien en akkoord  


