Welkom thuis

Aanvraagformulier huurderschap bij
overlijden huurder
Gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of u als huurder in de woning kunt blijven wonen.
Dit is afhankelijk van de omstandigheden. U dient het overlijden van uw partner altijd aan ons te melden. Bent u
nog niet bij ons bekend als (mede)huurder, dan is een aanvraag huurderschap noodzakelijk. Lees dit formulier goed
door en vul het zo volledig mogelijk in. Dat maakt het makkelijker om uw aanvraag snel te beoordelen en te
beantwoorden. Kijk voor meer informatie op onze website www.portaal.nl/medehuurderschap
Gegevens huurder/ aanvrager huurderschap:
M/V*

Naam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon/mobiel:
E-mailadres:
Gegevens overleden huurder:

M/V*

Naam:
Geboortedatum:
Datum van overlijden:
De volgende situatie is van toepassing:
Ik ben al bekend als huurder bij Portaal
Voeg in dit geval een kopie van de overlijdensakte toe.
Ik ben nog niet bekend als huurder bij Portaal maar sta wel op de overlijdensakte vermeld
als gehuwde partner.

Voeg in dit geval een kopie van de overlijdensakte toe en ook een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
van u waaruit blijkt dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dit kunt u opvragen bij uw gemeente.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

www.portaal.nl

Aanvraagformulier huurderschap bij overlijden huurder

Ik ben nog niet bekend als huurder en we zijn niet gehuwd of hebben geen geregistreerd
partnerschap.
Omschrijf hieronder wat de relatie is tussen u en de overleden huurder en waarom
u huurderschap aanvraagt:

Bijlagen:
Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij een aantal (bewijs)stukken van u nodig, u kunt daarbij denken aan:
•

Een zo actueel mogelijk uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), maximaal 1 maand oud, van u en uw
partner/medebewoner waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dit kunt u
opvragen bij uw gemeente.

•

Kopie jaaropgave en meest recente loon- en/of uitkeringsstrook.

•

Het is belangrijk dat u aantoont dat u al minimaal twee jaar in het huis heeft samengewoond en een duurzame
gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter. Denk hierbij aan:

•

-

Kopie afschrift gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering

-

Kopie afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel

-

Kopie van een door notaris opgesteld samenlevingscontract

Een huisvestingsvergunning. Vraag hierover informatie op bij uw gemeente.

Het kan zijn dat we bij het beoordelen van uw aanvraag meer bewijsmateriaal nodig hebben. Als dat zo is, dan
hoort u dat van ons.
Beoordeling aanvraag:
Het invullen van deze aanvraag is de eerste stap. Zodra wij uw aanvraag en de bewijsmaterialen binnen hebben,
beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt de bevestiging of afwijzing van uw aanvraag tot huurderschap per brief
van ons.
Ondertekening:
Door ondertekening verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum en plaats:			

Handtekening huurder / aanvrager huurderschap:

		
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.
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