
(naam), huurder van de woning aan de 

(adres), te Almelo 

(naam), medebewoner van deze woning 

verzoeken de Almelose woningstichting Beter Wonen de medebewoner met ingang van 

heden als medehuurder van voornoemde woning te beschouwen.  

De ondergetekenden verklaren nadrukkelijk dat de huurder en de medebewoner ten 

minste twee jaar als hoofdverblijf in de woning wonen, en samen gedurende die periode 

een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voeren.  

Bovendien verklaart de huurder dat hij/zij niet van plan is de huur binnenkort op te 

zeggen, zodat dit verzoek niet het oogmerk heeft om de medebewoner binnen korte 

termijn de positie van huurder te verschaffen. 

Achternaam en voorletters 

Geboortedatum 

Hoofdhuurder sinds 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Nieuw SEPA machtigingsformulier: 

☐ Ja

☐ Nee

Achternaam en voorletters 

Geboortedatum 

Geslacht 

Relatie met hoofdhuurder 

Ingeschreven bij 

bevolkingsregister sinds 

Telefoonnummer 

E-mailadres

1. 

2. 

Woont u al langere tijd samen met uw partner in een woning van Beter 

Wonen? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u graag medehuurder wilt worden. 

In een aantal gevallen kan dit sowieso, bijvoorbeeld wanneer u trouwt of een 

geregistreerd partnerschap aangaat. In alle andere gevallen beoordelen wij uw 

aanvraag. Wij vragen u dan om aan te tonen dat u tenminste twee jaar op dit 
adres samenwoont. Let op: inwonende kinderen kunnen geen 

medehuurderschap aanvragen. 



Reden verzoek 

medehuurderschap 

Datum Hoofdhuurder akkoord Medebewoner akkoord 

▪ Een uittreksel uit het bevolkingsregister (met adreshistorie) waaruit blijkt dat de

medebewoner ten minste twee jaar op het adres staat ingeschreven. Dit uittreksel

kunt u aanvragen bij de gemeente.

▪ Bewijsstuk duurzame relatie, zoals een trouwakte/samenlevingscontract/anders.

U mag dit ingevulde formulier naar ons mailen via info@beterwonen.nl. Het formulier 

printen en opsturen per post, of langsbrengen bij ons op kantoor mag uiteraard ook. 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, proberen wij binnen 5 werkdagen contact met 

u op te nemen.
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