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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur



Alles over medehuurderschap
Kunnen kinderen automatisch de woning huren als hun ouders komen te overlijden? 
Dat ligt eraan, maar meestal niet. Als de hoofdhuurder (degene op wiens naam het 
huurcontract staat) verhuist of overlijdt, worden andere bewoners van de woning niet 
automatisch de nieuwe hoofdhuurder, tenzij er sprake is van medehuurderschap. In 
deze folder leest u wat medehuurdersschap is, wie hiervoor in aanmerking komt en 
hoe het kan worden aangevraagd.

Wat is medehuurderschap?
Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Bij overlij-
den van de hoofdhuurder kan de medehuurder dus in de woning blijven. We kennen 
medehuurderschap van rechtswege en contractueel medehuurderschap. U bent van 
rechtswege medehuurder als u met de huurder getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap bent aangegaan. In alle andere gevallen is sprake van contractueel 
medehuurderschap: de medehuurder heeft het huurcontract mede ondertekend. 

Voor wie is medehuurderschap van belang?
Bij het betrekken van een woning wordt een huurovereenkomst getekend tussen 
verhuurder en huurder. Diegene die op de huurovereenkomst staat vermeld, is de 
hoofdhuurder. Bij koppels is het meestal zo dat beide partners tekenen. Bij een huwelijk 
of geregistreerd partnerschap is zelfs dat niet nodig; de partner is dan automatisch 
(van rechtswege) medehuurder. 

Bent u later ingetrokken bij uw partner, bent u niet getrouwd en heeft u ook geen ge-
registreerd partnerschap en wilt u alsnog medehuurder worden? Dan kunt u daarvoor 
een verzoek indienen bij Woonwijze. Bij de aanvraag zult u dan moeten aantonen dat 
u tenminste twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met de 
huurder. Omdat de medehuurder in de toekomst ook hoofdhuurder kan worden, kun-
nen factoren als inkomen en gezinssamenstelling een rol spelen bij de beoordeling.

Hoe word je medehuurder?
Medehuurderschap moet u schriftelijk aan-
vragen bij ons. De kandidaat-medehuurder 
vraagt samen met de hoofdhuurder of 
Woonwijze instemt met het medehuurder-
schap. 

Kinderen en medehuurderschap
Kinderen voeren meestal geen duurzaam 
gemeenschappelijke huishouding met 
hun ouders. Het is immers aannemelijk 
dat kinderen op een zeker moment het 
ouderlijk huis verlaten. Om die reden 
komen kinderen niet in aanmerking voor 
medehuurderschap. Er zijn uitzonderingen 
denkbaar, bijvoorbeeld als er sprake is van 
een zorgsituatie of als volwassen  
kinderen al heel lang bij hun ouders wonen 
en geen intentie hebben te verhuizen. 

Wanneer eindigt  
medehuurderschap?
Medehuurderschap van rechtswege  
eindigt vanzelf als de medehuurder niet 
meer zijn/haar hoofdverblijf heeft in dezelf-
de woning. Wanneer de hoofdhuurder de 
huur opzegt wegens scheiding, wordt de 
medehuurder automatisch hoofdhuurder. 
Bij overlijden van de hoofdhuurder wordt 
de medehuurder ook automatisch hoofd-
huurder. In deze situaties moet u wel altijd 
even contact opnemen met Woonwijze.

Wanneer u medehuurderschap wilt beëin-
digen dat is aangevraagd en toegekend, 
dan vragen wij u om, ten gunste van uw 
medehuurder, de huur op te zeggen.  
Dit kan via bijgevoegd formulier.

Wat te doen bij overlijden /  
echtscheiding?
Als de huurder overlijdt, kan dat gevolgen 
hebben voor de achterblijvende bewo-
ners. Is uw echtgeno(o)t(e) overleden, 
dan kunt u in de woning blijven. Ook een 
medehuurder wordt in geval van over-
lijden automatisch huurder. Geeft u het 

overlijden van uw partner wel even aan 
ons door, bij voorkeur met een akte van 
overlijden waar ook uw adres op staat. 
Dan zorgen wij er voor dat de verandering 
in onze administratie wordt doorgevoerd.

Als u met de huurder samenwoonde maar 
geen medehuurder bent, moet u de 
woning verlaten. Wilt u als achterblijvende 
partij toch in de woning blijven, dan kunt 
u binnen twee maanden na het overlij-
den een ‘verzoek tot voortzetting van de 
huurovereenkomst’ indienen. U maakt kans 
als er sprake was van een ‘duurzame ge-
meenschappelijke huishouding’. Dit moet 
u wel aan kunnen tonen met een samenle-
vingscontract. Als u niet aan de voorwaar-
den voldoet, zult u in principe de woning 
moeten verlaten.
Kinderen van een overleden huurder 
kunnen doorgaans geen medehuurder 
worden. Zij mogen dus niet automatisch in 
de woning blijven. Woonwijze zal samen 
met de kinderen en eventuele familieleden 
naar een passende oplossing zoeken.

Als de huurder overlijdt en er zijn geen 
andere bewoners, dan eindigt de huur-
overeenkomst automatisch aan het eind 
van de tweede maand na het overlijden. 
De erfgenamen kunnen als zij dat willen 
de huur schriftelijk eerder beëindigen, de 
opzegtermijn is minimaal een maand. 

Bij een echtscheiding blijven beiden huur-
der en medehuurder totdat de rechter de 
woning heeft toegewezen en de echt-
scheiding is ingeschreven in de registers 
van de Burgelijke Stand. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van 
dienst. Kom bij ons langs op kantoor.
Bellen kan uiteraard ook. 

Aan de inhoud van deze folder kunt u 
geen rechten ontlenen.

Huuropzegging door een van beide huurders 
Vertrekkende huurder: 

Naam:   

Adres:  

Postcode en plaats:  

Wenst per (datum) de huur op te zeggen van de woning:

en doet per deze datum afstand van de rechten, terwijl hij/zij aansprakelijk blijft voor de 

verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst tot bovengenoemde datum. 

Achterblijvende huurder:

 

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:   

verklaart geen bezwaar te hebben tegen het vertrek van de vertrekkende huurder, en 

aanvaardt vanaf bovengenoemde datum alle rechten en plichten die voortvloeien uit 

het huurderschap van deze woning. 

Handtekening vertrekkende huurder: 

handtekening achterblijvende huurder:

Datum  


