MEDEHUURDERSCHAP

Het is mogelijk om het huurcontract op twee namen te zetten. In dat geval zijn er een huurder en een
medehuurder. Dit is automatisch het geval bij bijvoorbeeld getrouwde stellen, maar ook voor andere
samenwonenden is het medehuurderschap mogelijk. Dit geeft beide partners dezelfde huurrechten.

Getrouwd of geregistreerd partner
In het huurcontract staat vermeld wie de huurder van de
woning is. Bent u getrouwd, dan is de echtgenoot van
rechtswege medehuurder. Dit geldt ook als u een
geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Bent u
niet getrouwd of geregistreerd partner, maar heeft uw
partner wel het huurcontract ondertekend? Dan is hij/zij
ook direct medecontractant. In al deze gevallen hoeft u
geen medehuurderschap aan te vragen. U heeft beiden
dezelfde huurrechten.

Samenwonend zonder partnerschap
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en heeft u geen
geregistreerd partnerschap? Dan kan het verstandig zijn het
medehuurderschap aan te vragen. De partner van de huurder krijgt hierdoor ook huurrechten. Het medehuurderschap
wordt echter niet altijd verleend. Hieronder kunt u lezen of
het voor u zinvol is om het medehuurderschap aan te
vragen.

Wat betekent medehuurderschap?
Medehuurderschap houdt in dat UWOON huurrechten
verleent aan de partner waarmee de huurder samenwoont.
De partner heeft dan bijna evenveel rechten bij UWOON als
de huurder. Huurder en partner moeten dan samen het
aanvraagformulier invullen.

Wat zijn de rechten van de
medehuurder?
Bij overlijden van de huurder gaat het huurcontract automatisch over naar de medehuurder.
Bij vertrek van de huurder is de positie van de
medehuurder anders. Dan is er geen sprake van
een automatische voortzetting van het huurcontract door de medehuurder. Als de medehuurder het huurcontract wil voortzetten, moet
hij of zij binnen twee maanden na vertrek van de
huurder een verzoek tot voortzetting van het
huurcontract bij UWOON indienen. Gebruikelijk is
dat beide huurders samen een verzoek indienen
waarin ze vragen om van de medehuurder de
huurder te maken. Zolang UWOON niet op de
hoogte is van het vertrek van de huurder, blijft
deze hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat de
vertrokken huurder aansprakelijk is voor huurbetalingen en eventuele schade. Bij beëindiging
van de samenwoning hebben huurder en medehuurder dezelfde rechten. Beiden hebben het
recht in de woning te blijven wonen. Kunnen
huurder en medehuurder het niet eens worden
over wie de woning gaat verlaten, dan kan de
kantonrechter bepalen wie dat moet zijn. De
rechter weegt de belangen van beide partijen af.
Het resultaat kán zijn dat de medehuurder in de
woning blijft en het huurcontract met de huurder
wordt beëindigd.

Wat zijn de plichten van de
medehuurder?
Het medehuurderschap brengt niet alleen
rechten met zich mee, maar ook plichten.
De medehuurder is ook aansprakelijk voor
de betaling van de huur.

Welke voorwaarden gelden
voor medehuurderschap?
Voor het verkrijgen van het medehuurderschap moet de partner aan de
volgende voorwaarden voldoen:
● De partner heeft zijn/haar hoofdverblijf in de woning van de huurder.
● De partner voert een duurzame
gemeenschappelijke huishouding
met de huurder.
● Op het moment van aanvragen van
het medehuurderschap woont de
partner tenminste twee jaar in de
woning van de huurder of de huurder
en partner hebben bij de notaris
een samenlevingsovereenkomst
afgesloten.
● De huurder stemt in met het verzoek
tot medehuurderschap.
● De partner heeft voldoende
financiële middelen om eventueel
alleen de huur te betalen.

■

Het verzoek moet niet de bedoeling
hebben om de partner op korte termijn
de positie van huurder te verschaffen.

Kan mijn inwonend kind
medehuurder worden?
Een volwassen kind, dat nog bij zijn ouders
woont, wordt niet snel als medehuurder
erkend, omdat in het algemeen geen sprake
is van duurzaam samenwonen. Het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers
‘van nature’ aflopend. Dit is anders als het
kind ouder is. Vanaf de leeftijd van 30 jaar
is in sommige gevallen wel sprake van
duurzaam samenwonen. De aanvragers
moeten aantonen dat er sprake is van
bijzondere omstandigheden, zoals de
situatie waarin een inwonend kind de
ouder verzorgt.

Hoe vraagt u het
medehuurderschap aan?
Huurder en de partner kunnen het
medehuurderschap aanvragen door een
formulier in te vullen. U kunt dit formulier
hier of op www.uwoon.nl downloaden
(door te zoeken op ‘medehuurderschap’).

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl

Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact).
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Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl

UWOON toetst het verzoek aan de
hiervoor beschreven voorwaarden.
Wijst UWOON het verzoek af, dan
kunt u de kantonrechter verzoeken
alsnog het medehuurderschap te
verlenen. De kantonrechter toetst
dit verzoek overigens aan dezelfde
voorwaarden die UWOON hanteert.

Vragen?
Heeft u nog vragen over medehuurderschap? Neem gerust
contact op met UWOON.

