
VERKLARING HOOFDHUURDER

KOMT U ER NIET UIT?
Neem contact met ons op en we helpen u graag verder. 
We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 050 5224 924, 
of stuur een e-mail naar waardevermeerdering@snn.nl
 
Meer informatie is te vinden op www.snn.nl/particulier/tegemoetkoming-huurders-aardbevingsgebied-groningen



VERKLARING HOOFDHUURDER

VERKLARING HOOFDHUURDER

Naam hoofdhuurder de heer mevrouw

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mail

DEEL A. GEGEVENS VAN DE ONDERGETEKENDEN
Projectnummer

Projectlocatieadres

Postcode Plaats

De ondergetekenden

Naam huurder de heer mevrouw

Adres

Postcode Plaats

Rekeningnummer

Telefoonnummer E-mail

Subsidieregeling
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DEEL B. VERKLARING

Hoofdhuurder en huurder verklaren:
1. Kennis te hebben genomen van artikel 2 van de Beleidsregel tegemoetkoming huurders, waarin wordt 

aangegeven dat eenmalig subsidie kan worden verleend aan de hoofdhuurder van een woning;
2. Dat die persoon die in deze verklaring genoemd is als huurder (niet zijnde hoofdhuurder) afziet van het 

indienen van een aanvraag om de tegemoetkoming huurders te verkrijgen;
3. Dat het SNN niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor eventuele geschillen tussen de 

hoofdhuurder en huurder met betrekking tot geschillen over het overdragen van het recht op het indienen 
van een aanvraag;

4. Hoofdhuurder en huurder verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, kennis 
hebben genomen van de bepalingen, dat de inhoud en de gevolgenvan deze overeenkomst hun voldoende 
voor ogen staan.

Naam de heer mevrouw

Plaats Datum

Handtekening

De hoofdhuurder

Naam de heer mevrouw

Plaats Datum

Handtekening

De huurder
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