
 

Formulier (aanvraag) medehuurderschap  
 

Een huwelijkspartner of geregistreerd partner kunt u eenvoudig als medehuurder laten toevoegen aan 

het huurcontract van uw woning. Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, 

maar wel samen in de woning woont en de kosten deelt, kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit 

geldt ook voor een ouder inwonend kind dat altijd thuis is blijven wonen. In al deze gevallen moet u 

aan een aantal regels voldoen en gebruikt u dit formulier. Meer informatie vindt u ook op www.wsn.nl. 

 

Gegevens van de huurder 

Naam   ________________________________________________ 

Adres   ________________________________________________ 

Postcode en plaats ________________________________________________ 

Telefoon / mobiel ________________________________________________ 

E-mail    ________________________________________________ 

 

Reden van aanvraag medehuurderschap: 

 Huwelijk in Nederland 

Aanleveren: kopie trouwakte 

 Buitenlands huwelijk 

Aanleveren: kopie van gelegaliseerde huwelijksakte en bewijs van inschrijving huwelijksakte 

in het register van de gemeente 

 Geregistreerd partnerschap  

Aanleveren: kopie akte registratie partnerschap  

 Samenwonen of een gemeenschappelijke huishouding voeren 

Voor medehuurderschap moet u minimaal twee jaar samen in het huis wonen, een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding voeren en beide in staat zijn om de huur te betalen. 

Inwonende kinderen komen alleen in aanmerking voor medehuurderschap, als zij altijd bij de 

hoofdhuurder hebben ingewoond.  

 

Wat is de relatie met uw medehuurder en waarom vraagt u medehuurderschap aan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 Aanleveren: 

 Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van u en uw partner / medebewoner. Dit kunt u 

opvragen bij uw gemeente.  



 

 Een afschrift van een gemeenschappelijke rekening en/of een afschrift van een 

gemeenschappelijke inboedelverzekering of een kopie van het samenlevingscontract. Hoe 

meer bewijs u aanlevert, hoe beter. Denk aan: 

o Kopie afschrift gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering 

o Kopie afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel 

o Kopie samenlevingscontract, opgesteld door de notaris 

 Kopie geldig legitimatiebewijs 

 

Gegevens van de medehuurder 

Naam   ________________________________________________ 

Geboortedatum  ________________________________________________ 

Telefoon / mobiel ________________________________________________ 

E-mail   ________________________________________________ 

Per wanneer wilt u medehuurder worden? _________________________________ 

 

Nog even geduld 

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van dit ingevulde formulier en de aangeleverde documenten. U 

wordt schriftelijk geïnformeerd of het medehuurderschap wordt toegestaan of niet. 

 

Ondertekening 

Door ondertekening verklaart u beiden dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

Datum  ____________________________  Datum _____________________________ 

 

Handtekening huurder     Handtekening medehuurder 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur dit formulier en de benodigde documenten naar WSN, Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk of 

per mail naar info@wsn.nl. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.    

 

 

 


