MACHTIGINGSFORMULIER HUURDERSCONTACT
Ik (huurder) machtig de hieronder vermelde contactpersoon die meerderjarig (18 jaar en ouder) is en in Nederland woont.
Deze contactpersoon mag namens mij communiceren met Thuisvester en onderhoudsbedrijven waar Thuisvester mee samen
werkt. Ik weet dat dit betekent dat deze persoon als contactpersoon wordt opgenomen in het klantsysteem van
Thuisvester. Deze persoon mag informatie doorgeven en ontvangen over de hieronder genoemde onderwerpen:
Huur en betalingen - Informatie opvragen over betalingen, betalingsregelingen en deurwaarderdossiers en het
afsluiten van een betalingsregeling.
Huurcontract - Informatie opvragen over het huurcontract, de huursamenstelling, huisbewaring, woningruil,
huuropzegging, bezwaar huurverhoging of servicekosten.
De woning - Informatie opvragen en aanvragen indienen over reparaties, onderhoud, sleutels, technische en
bouwkundige zaken.
Persoonlijke zaken - Informatie opvragen over contactgegevens en contactmomenten, het aanvragen van een
verhuurdersverklaring en vertegenwoordiging bij klachten, overlast en leefbaarheid.
Mijn persoonlijke gegevens (huurder)
Voorletter(s): ________ Voornaam: ______________________

Achternaam: ______________________________

Geboortedatum: ______________________
Adres: _______________________________________________

Postcode en woonplaats ___________________

Telefoonnummer: ______________________________________

E-mailadres: ______________________________

Persoonlijke gegevens gemachtigde contactpersoon
Voorletter(s): ________ Voornaam: ______________________

Achternaam: ______________________________

Geboortedatum: ______________________
Adres: _______________________________________________

Postcode en woonplaats ___________________

Telefoonnummer: ______________________________________

E-mailadres: ______________________________

Mijn contactpersoon en ik zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van aanpassingen van de contactgegevens.
Mijn contactpersoon mag niet beslissen of aanvragen indienen over huurprijsaanpassingen, contractaanpassingen of
huishoudaanpassingen. Dit mag alleen door mij zelf gedaan worden.
Als er sprake is van een volmacht voeg ik deze bij.
Deze machtiging is geldig zolang ik huur bij Thuisvester. Mijn contactpersoon en ik mogen deze machtiging ten allen
tijde stop zetten. Thuisvester past dit dan aan.
Ik blijf te allen tijde zelf hoofdelijk aansprakelijk voor alle huurderszaken.
In uitzonderlijke gevallen kan Thuisvester een machtiging eenzijdig intrekken, bijvoorbeeld als mijn contactpersoon
aantoonbaar niet de waarheid vertelt en/of herhaaldelijk onjuiste informatie geeft.

Handtekening hoofdhuurder

Handtekening contactpersoon

Datum ondertekening
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