
wanneer bent u medehuurder?
Als u getrouwd bent met de huurder of een geregistreerd partnerschap met hem of haar bent 
aangegaan, bent u automatisch medehuurder. Dat betekent dat u ook de volledige rechten en 
plichten uit het huurcontract heeft, zoals het betalen van de huur. Bent u geen echtgenoot of 
geregistreerd partner, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden medehuurder worden.

voorwaarden
•  U moet langer dan twee jaar samenwonen.
•  U voert een gezamenlijke huishouding. Dat houdt in dat u samen de huur en de boodschappen 

betaalt en een gezamenlijke bankrekening heeft. 
•  Uit de gemeentelijke basisadministratie moet blijken dat u minimaal twee jaar ingeschreven 

staat op het adres waar u medehuurderschap voor aanvraagt. 
•  U moet kunnen aantonen dat u beschikt over voldoende inkomen om de huur te  

kunnen betalen.

geen medehuurder?
Het kan voorkomen dat wij u geen medehuurder kunnen maken. Wij kunnen uw aanvraag 
namelijk weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt of als het uw bedoeling is 
om de hoofdhuurderschap te verkrijgen.

kinderen
Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan 
een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 
35 jaar of langer aaneengesloten bij hun ouders wonen, is medehuurderschap aanvragen wel 
mogelijk. Wij bekijken iedere situatie apart.

aanvragen
Het is mogelijk om uw medehuurderschap schriftelijk aan te vragen. U kunt hiervoor een 
formulier downloaden van onze website www.thuswonen.nl of de achterzijde van deze folder 
gebruiken. Zorg dat het verzoek is ondertekend door zowel de aanvrager als de huurder.

medehuurderschap

Bent u gaan samenwonen? Staat u niet genoemd op het huurcontract? 

Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden.  

In deze folder informeren wij u, hoe u dit kunt regelen en aan welke 

voorwaarden u moet voldoen.



aanvragen
medehuurderschap

gegevens aanvrager

Naam:  M / V
 
Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mailadres:

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Burgerservicenummer:

U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen!

Belastbaar inkomen per jaar: 
U moet een kopie van een jaaropgave en meest recente loon/uitkeringsstrook bijvoegen.
 
gegevens huurder

Naam: 

wat is de reden om medehuurderschap aan te vragen? 

inschrijving basisadministratie gemeente
Staan de huurder en aanvrager langer dan twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven bij de 
basisadministratie van de gemeente? Alleen dan is medehuurderschap mogelijk. Voeg een 
uittreksel uit het bevolkingsregister toe.
 
Datum: 

Handtekening aanvrager:   Handtekening huurder:

bezoekadres
Holwerderweg 17
Dokkum
e info@thuswonen.nl
i www.thuswonen.nl

postadres
Postbus 41
9100 AA Dokkum
t 0800 55 11 511
f 0519 29 49 32

open voor bezoek
op werkdagen van 
8.30 tot 12.00 uur  
en ‘s middags 
op afspraak

telefonisch
ma t/m do van  
8.30 tot 16.30 uur
vrijdag van 8.30  
tot 12.00 uur


