BEËINDIGING MEDEHUUR
Voordat de tenaamstelling van de huurovereenkomst gewijzigd kan worden, moet degene die de woning verlaat schriftelijk
afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Vul het formulier in om de medehuur te beëindigen. Let op! De
opzegtermijn is gelijk aan die van het volledig beëindigen van een huurovereenkomst: één maand. Dat betekent dat het
medehuurderschap eindigt één maand na ontvangst van dit formulier.

ADRES WAAROP BEËINDIGING MEDEHUUR BETREKKING HEEFT

Straat, huisnummer

:

Postcode

:

Plaats

:

BLIJVENDE HUURDER
Achternaam, voorletter(s)

:

Geslacht

: O Man

Geboortedatum

:

Telefoonnummer 1

:

Telefoonnummer 2

:

E-mailadres

:

VERTREKKENDE
HUURDER
Achternaam, voorletter(s)
Geslacht

O Vrouw

:
: O Man

O Vrouw

NIEUWE GEGEVENS VERTREKKENDE HUURDER
Straat, huisnummer

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoonnummer 1

:

Telefoonnummer 2

:

E-mailadres

:

REDEN VOOR BEËINDIGING MEDEHUUR
Er zijn drie redenen van beëindiging medehuur.
Geef hier aan welke reden voor u van toepassing is en voeg de gevraagde stukken toe.
Voeg onderstaande bijlage(s) toe:
O Echtscheiding
- Kopie beschikking van de rechtbank
O Beëindiging geregistreerd partnerschap
- Kopie van getekende akte van beëindiging van registratie óf een schrijven van de notaris
O Beëindiging samenwonen
- In dit geval ontvangt Wooncompagnie allen het door beide huurders getekende formulier. Verdere
bijlages zijn niet noodzakelijk.

VERKLARING EN ONDERTEKENING HUURDER EN AANVRAGENDE MEDEHUURDER
Verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, op de hoogte te zijn van de inhoud van de
pagina Medehuurschap en vragen instemming met de aanvraag van medehuur.
Ondertekening blijvende huurder

Ondertekening vertrekkende huurder

Datum

Datum

:

Handtekening

:

:

Handtekening

:

OPSTUREN
Print en onderteken het formulier, stuur het vervolgens op naar (geen postzegel nodig):
Wooncompagnie
Antwoordnummer 1342
1620 WB Hoorn

Postadres voor alle kantoren: Postbus
160, 1620 AD Hoorn (NH)
www.wooncompagnie.nl

Telefoonnummer:
0900 20 22 373, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot
17.00 uur.
Na 17.00 uur en in het weekend alleen voor noodgevallen.

