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Overdrachtsformulier begeleidingsovereenkomst horende bij de
huurovereenkomst

Deze bijlage moet worden ingevuld en ondertekend als de begeleiding in het kader van de
begeleidingsovereenkomst wordt overgedragen van de verwijzende organisatie aan een
andere begeleidende organisatie. 
De begeleidende organisatie is na ondertekening van dit overdrachtsformulier
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken, zoals die staan beschreven in de
begeleidingsovereenkomst. Dit betekent in ieder geval, maar niet uitsluitend dat de
begeleidende partij gedurende de looptijd van de begeleidingsovereenkomst:

De huurder begeleiding biedt 
Minimaal twee tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie met huurder en
verhuurder organiseert
Relevante ontwikkelingen en wijzigingen afstemt met cliënt en verhuurder

Deze bijlage moet ingevuld en ondertekend verzonden worden aan in ieder geval de
betrokken woningcorporatie, de verwijzende en de begeleidende instelling. Indien een lokaal
toegangsteam is betrokken wordt een kopie van dit formulier gestuurd naar de
contactpersoon van dit team.
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De partijen geven hierbij aan dat de begeleidingsovereenkomst horende bij de huurovereenkomst van
huurder                                                     
met adres                                                                                    
van verhuurder                                                          
is overgedragen van verwijzende instelling naar de begeleidende instelling. 

De partijen

Nieuwe begeleidende instelling

Naam instelling

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Verwijzende instelling

Naam instelling

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon
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Woningcorporatie

Naam woningcorporatie

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Deze bijlage zal worden aangehangen aan de huur- en begeleidingsovereenkomst 
van de heer/ mevrouw                                                                       
met als oorspronkelijke tekendatum:                                          

Aldus getekend te                                                                                      d.d.                           

Ondertekening

Verwijzende instelling:                 

Huurder:

Begeleidende instelling:
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Je kan dit formulier op twee manieren ondertekenen:
1) uitprinten, handmatig ondertekenen en scannen
2) digitaal ondertekenen          dit kan alleen via PDF, je klikt dan op 'invullen en ondertekenen' en vervolgens op 
 'zelf ondertekenen'          daar kan je een eigen handtekening tekenen in invoegen.
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