Welkom thuis

Aanvraagformulier afstandsverklaring
U heeft gezamenlijk de huurovereenkomst getekend en één van u beiden wil afstand doen
van de huurovereenkomst, hoe werkt dat? Kijk voor meer informatie op onze website
www.portaal.nl/ik-huur/huren/medehuurderschap/

Gegevens huurder:
Naam:

M/V*

Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon/mobiel:
E-mailadres:
Gegevens medehuurder:
Naam:

M/V*

Geboortedatum:
Telefoon/mobiel:
E-mailadres:
Hierbij verklaren wij:
Dat wij de samenwoning hebben beëindigd of zullen beëindigen per:
Wij zijn overeenkomen dat in de genoemde woning zal blijven wonen:
(naam):
Wij zijn overeengekomen dat degene die de rechten en plichten op de huurovereenkomst voor de genoemde
woning opgeeft is:
(naam):

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

www.portaal.nl

Aanvraagformulier afstandsverklaring

Gegevens huurbetaling achterblijvende huurder:
Automatische incasso / acceptgiro*
IBAN rekeningnummer:

Nieuw adres vertrekkende (mede)huurder:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Reden aanvraag afstandsverklaring:
Echtscheiding
Voeg in dit geval een kopie toe van het echtscheidingsconvenant waaruit blijkt aan wie de woning is
toegewezen. Voeg ook een kopie toe van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. De
datum van inschrijving bij de burgerlijke stand is de datum waarop de huurovereenkomst met de vertrekkende
(mede)huurder eindigt.
Geregistreerd partnerschap
Voeg in dit geval een kopie toe van de beschikking (via de rechter) of overeenkomst (via notaris of advocaat)
waarin staat aan wie de woning is toegewezen. Voeg ook een kopie toe van de inschrijving van de beschikking
of overeenkomst bij de burgerlijke stand. De datum van inschrijving bij de burgerlijke stand is de datum
waarop de huurovereenkomst met de vertrekkende (mede)huurder eindigt.
Beëindigen samenwonen
Voeg in dit geval een kopie toe van een uittreksel uit Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van de
vertrekkende (mede)huurder. Na ondertekening van de afstandsverklaring eindigt de huurovereenkomst met
de vertrekkende (mede)huurder uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand.

Bijzonderheden:

Aanvraagformulier afstandsverklaring

Belangrijk:
•

De afstandsverklaring dient door beide huurders ondertekend te worden.

•

Tot de datum van doorhalen/verwijderen van de huurder van het huurcontract, bent u beiden aansprakelijk
voor openstaande posten en de huurbetaling.

Ondertekening:
Door ondertekening verklaart u beiden dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum en plaats:			

Handtekening achterblijvende huurder:

Datum en plaats:			

Handtekening vertrekkende (mede)huurder:

Stuur dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en inclusief gevraagde documenten naar Portaal,
Postbus 2211, 3500 GE Utrecht of per mail naar info@portaal.nl. Niet volledig ingevulde en
ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen.

