
 
 
 
Aanvraagformulier medehuurderschap 
 

Jullie willen samen op het huurcontract! Om jullie aanvraag te beoordelen, hebben wij informatie 
nodig. Vul dit formulier samen volledig in en lever de gevraagde documenten aan. 
 
Gegevens huurder 

Adres  

Voorletter(s) en achternaam  

Geboortedatum                                                                                             

Telefoon  

E-mail  

 
Gegevens aanvrager medehuurderschap 

Voorletter(s) en achternaam  

Geboortedatum                                                                                             

Telefoon  

E-mail  

 
Gewenste ingangsdatum medehuurderschap: 
 
………. - ………. - …………… 
 
Reden aanvraag medehuurderschap 

O Huwelijk of geregistreerd partnerschap 

O Samenwonen of een duurzame gemeenschappelijke huishouding: Omschrijf hieronder bij ‘’Extra 
uitleg’’ wat de relatie is tussen jou en de aanvrager medehuurderschap en waarom jullie 
medehuurderschap aanvragen.  

O  Relatie einde waarbij de hoofdhuurder vertrekt uit de woning: Omschrijf hieronder bij ‘’Extra 
uitleg’’ wat de relatie was tussen jou en de aanvrager medehuurderschap en waarom jullie 
medehuurderschap aanvragen.  

 
Extra uitleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Voorwaarden voor medehuurderschap 
- De hoofdhuurder en medeaanvrager moeten minimaal twee jaar samen op het adres 

ingeschreven staan (dit kan Ons Huis zien in het systeem van de gemeente Enschede)  
- Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding 
- Er mag geen sprake zijn van huurachterstand of overlast 
 
Het is niet mogelijk om medehuurderschap aan te vragen voor een kind. 

 
Bijlagen 
Altijd aanleveren:  
- Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager medehuurderschap (gebruik hiervoor de kopie ID 

app van de Rijksoverheid of maak zelf je BSN nummer onleesbaar). 
 
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap: 
- Lever een kopie van jullie trouwakte of bewijs geregistreerd partnerschap aan. 
 
Bij Samenwonen, het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding of 
beëindiging van de relatie waarbij de hoofdhuurder vertrekt uit de woning: 
- Documenten waaruit blijkt dat jullie een duurzame gemeenschappelijke huishouding 

voeren, zoals: 
o Kopieën van afschriften van een gemeenschappelijke bankrekening 
o Kopie van gemeenschappelijke verzekeringen  
o Kopie van een door een notaris opgesteld samenlevingscontract  
o Eventueel aanvullende bewijsstukken 

 
Vraag je medehuurderschap aan terwijl jullie relatie eindigt? 
- Lever dan ook een recente inkomensverklaring aan van de Belastingdienst en actuele 

loonstroken over een periode van drie maanden.  
 
Wij kunnen om aanvullende documenten vragen. Een intakegesprek bij ons op kantoor is soms 
ook noodzakelijk. 
 
Beoordeling aanvraag 
Het beoordelen van jullie aanvraag duurt maximaal twee weken. De uitslag van jullie aanvraag 
ontvang je per brief of e-mail.  
 
Ondertekening 
Door ondertekening verklaren jullie beiden dat dit formulier en de bijbehorende documenten 
naar waarheid zijn ingevuld en aangeleverd.  
 
Datum:  ………. - ………. - ……………  Plaats: …………………………………….. 
 
Handtekening huurder   Handtekening kandidaat medehuurder 
 
 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
 

Dit formulier inclusief bijlagen kunt u ingevuld en ondertekend mailen naar verhuur@onshuis.com, 
per post versturen naar Ons Huis, Postbus 1305, 7500 BH in Enschede of afgeven bij onze receptie.  

mailto:verhuur@onshuis.com

