Aanvraag wijziging tenaamstelling
Bij vertrek huurder

Woning
Adres
Postcode en plaats

Vertrekkende huurder
Naam
Nieuw adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Verklaring

(waarop u overdag bereikbaar bent)
Ik verklaar de woning daadwerkelijk te hebben verlaten en woon op het nieuwe adres.
Ik doe afstand van de rechten op de woning en de waarborgsom.

Datum
Handtekening

Aanvrager (achterblijver)
Naam
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
IBAN
Hoe wilt u de huur betalen?
Verklaring

(waarop u overdag bereikbaar bent)

0 Automatische incasso op de 1e van elke maand
0 Betaalmail (zie www.eigenhaard.nl/betaalmail)
De woning is mijn hoofdverblijf. Ik wil graag - in de plaats van de vertrekkende huurder het huurcontract overnemen. Ik neem alle rechten en plichten over. Ik weet dat dit
formulier een aanvraag is. Eigen Haard beoordeelt mijn aanvraag. Als Eigen Haard
akkoord gaat met de overname van het huurcontract, krijg ik dit schriftelijk bevestigd.

Datum
Handtekening

Naamplaatje
Nieuw naamplaatje
Namen op het naamplaatje

Ja / Nee

Stuur alle benodigde gegevens en documenten mee!
In de bijlage staat welke gegevens en documenten u met dit formulier meestuurt om de aanvraag volledig te maken.
Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.
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Door einde huwelijk of geregistreerd partnerschap
Stuur de volgende documenten mee met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier:
• Definitieve beschikking van de echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap
Als u niet in Amsterdam woont of wel in Amsterdam woont maar geheimhouding heeft van uw persoonsgegevens,
stuur dan van zowel de aanvrager als de achterblijver ook mee:
• Een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat
de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens.
Door einde samenwoning (u staat samen op het huurcontract)
Als u niet in Amsterdam woont of wel in Amsterdam woont maar geheimhouding heeft van uw persoonsgegevens,
stuur dan van zowel de aanvrager als de achterblijver ook mee:
• Een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat
de gezinssamenstelling, burgerlijke staat, historische adresgegevens en de inschrijfdatum.
Door einde samenwoning (achterblijver staat niet op het huurcontract)
Stuur de volgende documenten mee met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier:
• Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijk huishouding voerde met
de vertrekkende huurder op het adres. Bijvoorbeeld: een samenlevingscontract, afschriften van een gezamenlijke
bankrekening, kopie van gezamenlijke verzekeringspolissen, etc.
• Inkomensgegevens van de laatste drie maanden van de aanvrager (geen bankafschriften).
Als u niet in Amsterdam woont of wel in Amsterdam woont maar geheimhouding heeft van uw persoonsgegevens,
stuur dan van zowel de aanvrager als de achterblijver ook mee:
• Een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat
de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens.
Administratiekosten
Het wijzigen van het huurcontract kost € 16,50. Wanneer u al samen op het huurcontract staat of als er sprake was
van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, brengen wij geen administratiekosten in rekening.
Samen uw privacy beschermen
Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende
beveiligingsmaatregelen. En gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons helpen door kopieën van
documenten die gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar te maken.
Maak in elk geval uw burger servicenummer (BSN), uw pasfoto en documentnummer onleesbaar. Zo verminderen
we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.
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