Overnameformulier
____________________________________________________________________________
Adres woning

: ................................................................ te …………………………….

Gegevens huidige huurder
Naam: ........................................................
tel.: ......................................... e-mail: ………………..……….
Gegevens nieuwe huurder
Naam: ........................................................
tel.: ......................................... e-mail: ………………..……….
___________________________________________________________________________________
De nieuwe huurder ¹) neemt de volgende zaken van de huidige huurder over ²):
(wij adviseren u de overgenomen spullen vóór de eindinspectie af te dekken; Zo kunnen beschadigingen
beter voorkomen worden ³)

Wat:

Omschrijving:

Prijs:
€
€
€
€
€
€
€
€

¹) Pas na het intakegesprek, controle gegevens van de kandidaat huurder en na toewijzing van de bovengenoemde woning is
bekend of hij/zij daadwerkelijk huurder wordt. Bij afwijzing en afzegging van de kandidaat-huurder zijn ondergetekende partijen zelf
verantwoordelijk elkaar hiervan op de hoogte te stellen. Een volledig ingevuld en ondertekend formulier is pas definitief rechtsgeldig
wanneer een nieuwe huurder de huurovereenkomst met ZVH heeft ondertekend.
²) Uitsluitend zaken welke door ZVH bij voorinspectie daarvoor zijn aangemerkt, komen in aanmerking voor overname. In de meeste
gevallen zal het gaan om de vloerbedekking, stoffering, zonwering, huisraad en dergelijke. Aangebrachte wijzigingen aan de woning
zelf (verbouwingen bijvoorbeeld) komen in principe niet in aanmerking voor overname. Als de nieuwe huurder deze zaken toch over
wilt nemen dan wordt deze verantwoordelijk voor de aanpassingen. Alleen bij goedkeuring van deze aanpassingen worden deze
door ZVH geaccepteerd als zaken die overgenomen kunnen worden, in alle andere gevallen moeten deze worden
verwijderd/ongedaan gemaakt worden. De huidige huurder wordt in de gelegenheid gesteld om deze zaken alsnog te verwijderen als
hiervoor geen overnamemogelijkheid is. Raadpleeg bij twijfel het aan de huidige huurder afgegeven voorinspectierapport.
³) ZVH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vermissingen en/of beschadigingen, ZVH is geen partij bij de
overname. Dit formulier is een overeenkomst tussen de oude en de nieuwe huurder.

____________________________________________________________________________
Zaandam, ................... 20.......
Handtekening huidige huurder:

Handtekening nieuwe huurder:

...........................................

............................................

 Let op: In drievoud printen en ondertekenen (1x voor oude huurder, 1x voor nieuwe huurder en 1x voor ZVH)

