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Machtigingsformulier - Huurteam Tilburg 

Ondergetekende verklaart de hoofdhuurder of medehuurder te zijn aan onderstaand adres. Hij/zij 
machtigt Huurteam Tilburg om één of meerdere procedures te voeren bij de Huurcommissie.  

Voor kwaliteitsdoeleinden en een succesvolle afhandeling van de werkzaamheden van Huurteam 
Tilburg geeft de huurder aan dat hij het Huurteam goed en correct zal informeren over:  

- Huidige woonsituatie,  
- Toekomstige ontwikkelingen in woonsituatie en contact met verhuurder die relevant zijn aan 

de procedure(s), zoals verhuizing, herstel van woning, voorstellen vanuit verhuurder, …  

---  

Gegevens huurder: 

Naam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
Email  

Huurder gaat door ondertekening van dit formulier akkoord met de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens, het machtigen van Huurteam Tilburg voor procedure(s) bij de Huurcommissie en 
geeft aan dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden vernoemd op pagina twee.  

Hierbij geeft huurder, zoals benoemt in bovenstaande, Huurteam Tilburg de machtiging om de 
volgende werkzaamheden uit te voeren:  

- Het voeren van de administratie; 
- Contact met verhuurder over procedure(s);  
- Het indienen van verzoekschrift(en) bij de Huurcommissie;  

 
Kies welke van toepassing is: 

o Huurprijs (Toets aanvangshuurprijs, Verlaging op grond van punten) 
o Bezwaar huurverhoging 
o Afrekening servicekosten 
o Gebreken in de woonruimtes 

 
- Het vertegenwoordigen van de huurder tijdens een eventuele hoorzitting; 
- Bemiddeling naar advocatuur, indien nodig.  

Huurder machtigt Huurteam Tilburg om alle stukken betreffende de procedure(s) te ontvangen van de 
Huurcommissie. Indien huurder kiest voor vroegtijdige beëindiging van de procedure(s), hetzij uit 
einde overweging, hetzij bij minnelijke schikking, dan is deze verplicht dit per direct schriftelijk te 
melden. Eventuele kosten hiervan zijn ten rekening van de huurder.  
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Huurder geeft aan op de hoogte te zijn van de te betalen legeskosten (€ 25,-) per procedure. 
Huurteam Tilburg brengt deze in rekening bij start van de procedure.  

In overleg met Huurteam Tilburg besluit de huurder op welke datum de procedure(s) in werking gezet 
worden. Indien huurder ervoor kiest de procedure op een later moment te starten, accepteert 
huurder dat er een mogelijkheid bestaat de huur niet met terugwerkende kracht te kunnen 
terugvorderen.  

Alle persoonsgegevens die huurder opgeeft worden digitaal opgeslagen in een registratiesysteem 
t.b.v. het voeren van de procedure(s). Kijk voor meer informatie naar de privacyverklaring op de 
website van Huurteam Tilburg. 

Aan de werkzaamheden van het Huurteam kunnen geen rechten worden ontleend. 

De machtiging en huurovereenkomst kunt u opsturen naar het Huurteam Tilburg. 
Dit kan per mail via info@huurteamtilburg.nl. Bewaar een kopie van de machtiging voor eigen 
administratie. 

 

Handtekening huurder:     

 

 

Datum:     

 

 

 


