Aanvraagformulier

Voor wijziging tenaamstelling van uw woning

Waarvoor gebruikt u dit formulier?
Met het wijzigen van de tenaamstelling veranderen wij de naam van de hoofdhuurder op
het huurcontract. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het overlijden of vertrek van de huidige
hoofdhuurder waarbij de medehuurder achterblijft in de woning. Uw aanvraag voor de
wijziging van de tenaamstelling doet u via dit formulier. Kijk voor de regels en
voorwaarden op www.zvh.nl.
Het ingevulde formulier levert u in bij onze balie of stuurt u naar: Woningcorporatie ZVH,
antwoordnummer 25, 1500 VB in Zaandam (een postzegel is niet nodig). ZVH stuurt u
binnen vier weken een reactie op uw aanvraag.
Gegevens hoofdhuurder
de heer /
mevrouw (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
Achternaam
:…………………………………………………………………
Voorletter(s)
:…………………………………………………………………
Adres, postcode en plaats :…………………………………………………………………
Telefoonnummer
:…………………………………………………………………
Mobiel nummer
:…………………………………………………………………
E-mailadres
:…………………………………………………………………
Wij verzoeken ZVH om onderstaande persoon als hoofdhuurder van bovengenoemde
woning aan te merken:
de heer /
mevrouw (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
Achternaam (volledig)
:…………………………………………………………………
Voorletter(s) (volledig)
:…………………………………………………………………
Telefoonnummer
:…………………………………………………………………
Mobiel nummer
:…………………………………………………………………
E-mailadres
:…………………………………………………………………
Wat is de reden voor uw aanvraag voor wijziging tenaamstelling?
………………..……………………………………………………..………………………..…

z.o.z.
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Voor wijziging tenaamstelling van uw woning

Om uw aanvraag in behandeling te nemen vragen wij u de volgende kopieën van
documenten aan dit aanvraagformulier toe te voegen:
 bij vertrek van de huidige hoofdhuurder:
- een kopie van het echtscheidingsbewijs of bewijs van beëindiging
samenlevingscontract (waaruit blijkt dat er een uitspraak is gedaan over de
tenaamstelling van de woning);
- een uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat er een uitspraak is gedaan over
de tenaamstelling van de woning;
- een inkomensverklaring van het laatste jaar van de kandidaat hoofdhuurder.
De kandidaat hoofdhuurder gaat akkoord met het overnemen van het huurcontract van
het op dit aanvraagformulier opgegeven adres. De huidige hoofdhuurder gaat akkoord
met deze wijziging tenaamstelling en doet hierbij afstand van de woning.
Handtekening kandidaat hoofdhuurder

Handtekening huidige hoofdhuurder

……………………….........................

……………………….........................

Datum en plaats: ………………………

Datum en plaats: …………….............

De kandidaat hoofdhuurder en de – indien van toepassing - vertrekkende huidige hoofdhuurder verklaren het formulier
juist en volledig te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de voorwaarden en regels voor het wijzigen van de
tenaamstelling zoals vermeld op www.zvh.nl. ZVH neemt alleen volledig ingevulde en getekende aanvraagformulieren in
behandeling, voorzien van de benodigde kopieën van documenten.
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