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 AANVRAAG NAAMSWIJZIGING HUURCONTRACT 

 

Dit formulier kunt u gebruiken om een naamswijziging op de huurovereenkomst aan te vragen. 

 

 

Reden naamswijziging: 

 

 Huwelijk/geregistreerd partnerschap. 

Als bijlage toevoegen: 

- een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw medehuurder; 

- een kopie van het trouwboekje/geregistreerd partnerschap. 

 

 Mede-huurderschap. 

Als bijlage toevoegen: 

- een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw medehuurder; 

- een kopie van de inkomensverklaring van mede-huurder; 

- verhuurdersverklaring. 

 

 Vertrek medehuurder. 

Als bijlage toevoegen: 

- een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw medehuurder. 

 

 Echtscheiding. 

Als bijlage toevoegen: 

- een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw medehuurder; 

- een kopie van het echtscheidingsconvenant van de rechter, waaruit blijkt wie de woning 

krijgt toegewezen; 

- een kopie van de brief dat de echtscheiding is ingeschreven in het register van de 

burgerlijke stand. 

 

 Overlijden. 

Als bijlage toevoegen: 

- een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder die in de woning achterblijft; 

- een kopie van de overlijdensakte. 

 

PER E-MAIL info@grasgroep.nl 

Grasgroep Vastgoedzorg B.V. 

Raadhuisstraat 51  

5241 BK  ROSMALEN 
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Ingangsdatum wijziging : ………………………………………….………………………. 

  
 

Gegevens achterblijvend huurder: 

Naam    : ………………………………………….………………………. 

Adres    : ………………………………………….………………………. 

Postcode en plaats  : ………………………………………….………………………. 

Telefoonnummer(s)  : ………………………………………….………………………. 

Email    : ………………………………………….………………………. 

Rekeningnummer : ………………………………………….………………………. 

 

Gegevens nieuwe huurder: 

Naam    : ………………………………………….………………………. 

Adres    : ………………………………………….………………………. 

Postcode en plaats  : ………………………………………….………………………. 

Telefoonnummer(s)  : ………………………………………….………………………. 

Email    : ………………………………………….………………………. 

 

Gegevens vertrekkend huurder: 

Naam    : ………………………………………….………………………. 

Adres    : ………………………………………….………………………. 

Postcode en plaats  : ………………………………………….………………………. 

Telefoonnummer(s)  : ………………………………………….………………………. 

Email    : ………………………………………….………………………. 

 

 

 

Handtekening achterblijvend huurder,  Handtekening vertrekkend/nieuwe huurder, 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

(naam huurder & handtekening)   (naam aanvrager & handtekening) 

 

 

 

 
- ondertekening van dit formulier dient te geschieden door achterblijvend huurder en vertrekkend/nieuwe huurder; 

- dit formulier met bijlagen mag ook ingescand per e-mail worden aangeleverd: info@grasgroep.nl; 
- aan deze mutatie zijn kosten verbonden. Voor een actuele kostenopgave kunt u contact opnemen via info@grasgroep.nl. 

mailto:info@grasgroep.nl

