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Wijzigingsformulier Huurovereenkomst 
U kunt dit formulier invullen en afdrukken om daarna nog te paraferen en ondertekenen. 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Vandenbrink 
Onroerend Goed of per e-mail als scan versturen naar 
verhuur@vandenbrinkonroerendgoed.nl. Wij zullen deze dan beoordelen en bevestigen. 
 

Adresgegevens van het gehuurde 
Straatnaam + huisnr.  
Postcode + woonplaats  

 
Gegevens huurder(s) Huurder Medehuurder 
Voornaam   
Achternaam   
Geboortedatum   
E-mail   
Telefoonnummer   

 
Wijziging huurovereenkomst 
Met ingang van  
Reden van wijziging □ huwelijk □ echtscheiding 

□ samenwonen □ beëindiging samenwonen 
□ partnerregistratie □ beëindiging partnerregistratie 
□ overlijden □ anders: 

 
 

 
Nieuwe gewenste tenaamstelling 
Voornaam  
Achternaam  
Geboortedatum  
E-mail  
Telefoonnummer  

 
 
 
Paraaf: 
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Bij te voegen gegevens 
Bij huwelijk / 
samenwonen / 
partnerregistratie 

- Kopie trouwboekje en/of kopie uittreksel 
bevolkingsregister 

- Kopie legitimatiebewijs 
- Handtekening beide partijen 

Bij echtscheiding / 
beëindiging samenwonen 
of partnerregistratie 

- Kopie echtscheidingsconvenant of verklaring 
vertrekkende huurder 

- Nieuwe adresgegevens vertrekkende huurder 
- Handtekening huurder 

Bij overlijden - Kopie overlijdensakte 
- Kopie akte van erfrecht 
- Correspondentiegegevens van erven of 

executeur testamentair 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
Plaats + datum  
Handtekening(en)  

 
 

 
(Let op: ondertekening door beide contractanten is noodzakelijk. De kosten voor het opstellen van de 
stukken voor naamswijziging bedragen € 250,-- incl. BTW. Bij reden ‘overlijden’ worden er geen 
kosten in rekening gebracht. Wij informeren u over het vervolg van de procedure voor het wijzigen 
van de tenaamstelling) 
 
 
 
 
In te vullen door verhuurder 

VI: EI: 
HP: 
WBS/BG: 
Overig: 
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