Ons Huis Apeldoorn
Waterloseweg 3
7311 JG Apeldoorn
(055) 526 2500
info@onshuisapeldoorn.nl

OVERNAMEFORMULIER
In dit formulier staat welke losse goederen in de woning de vertrekkende huurder overdoet en de nieuwe huurder
overneemt. U ondertekent allebei dit overnameformulier.

De vertrekkende huurder kan het getekende formulier enkele dagen voor de eindcontrole opsturen aan Ons Huis. Maak
eerst kopieën voor u en de nieuwe huurder voordat u het formulier inlevert. U kunt het formulier ook bij de eindcontrole
van de woning overhandigen aan de projectleider mutatieonderhoud, tegelijk met de sleutels. De vertrekkende huurder
mag de sleutels níet afgeven aan de nieuwe huurder.

Hierbij verklaren vertrekkende en nieuwe huurder van de woning aan:
Adres woning

:

Nieuwe huurder

:

Telefoonnummer

:

Mobiel

:

E-mailadres

:

Vertrekkende huurder
Vertrekkende huurder

:

Telefoonnummer

:

Mobiel

:

E-mail

:

dat hij/zij de volgende roerende zaken heeft overgedaan dan wel heeft overgenomen:

Ruimte

Aangebrachte voorziening

Bedrag

JA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

NEE
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dit formulier kan niet gebruikt worden voor overname van aanpassingen en voorzieningen (onroerende zaken) aan de
woning. Eventuele schade aan de woning, die Ons Huis constateert, komt voor rekening van de vertrekkende huurder en
kan niet worden overgenomen.
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Deze overeenkomst is gesloten tussen de nieuwe en de vertrekkende huurder. Ons Huis is bij de overname geen partij
en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet nakomen van deze overeenkomst. Ons Huis draagt geen
verantwoordelijkheid of onderhoudsplicht voor de overgenomen roerende zaken.
Kosten voor onderhoud en verwijdering van niet overgenomen zaken zijn voor rekening van de vertrekkende huurder.
De overeenkomst is geldig als beide partijen hebben getekend. De handtekening van de nieuwe huurder is alleen
geldig als dezelfde handtekening op de getekende huurovereenkomst staat vermeld. Tot het tekenen van de nieuwe
huurovereenkomst blijft de vertrekkende huurder aansprakelijk voor de genoemde roerende zaken.
De nieuwe huurder is op de hoogte dat de genoemde goederen niet tot het gehuurde behoren en verwijderd moeten
worden als de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Aldus opgemaakt en ondertekend te ____________________ op _______ - _______ - _______ (datum)

Handtekening nieuwe huurder:

Handtekening vertrekkende huurder:

_________________________

_________________________
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