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ALLONGE nieuw rekening nummer huurder 
 
 
Ondergetekenden: 
 
besloten vennootschap The Wolf b.v. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep,  statutair gevestigd te 
Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder 
dossiernummer 34318030, kantoorhoudende aan de Frederik Hendrikstraat 23-hs, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door …………….……………………………………….…………….………… ; 

 
hierna te noemen 'verhuurder', 
 
EN 
 
De heer/ mevrouw (voornamen voluit) (achternaam), ............................................................................... 

Geboren op …………….… - …………….… - 19…………….… te …………………………………………………………………………. 

wonende aan de (momenteel ingeschreven)  straat: …................................................................ nr: ……… 

postcode en plaatsnaam: (………………)(………) te ………………………………………………………………………………….…. 

Email:……………………………………………………………………………………………….. 

Telnr.:………………………………………………………………………………………………. 

hierna te noemen: “huurder”; 

 Verhuurder en huurder worden hierna gezamenlijk ‘Partijen’ genoemd. 

 
Overwegen als volgt: 
 
a. Partijen hebben op ....... - ......... – 20…... een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het 

gehuurde aan de:  
 (straat en nr.) ………………………………………………………. nr.: ……………………….  

 Plaats:   ………………………………………………….…………………………..………. 
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Komen overeen: 
 
Artikel 1: automatische incasso 
1.1 De betaling van de (periodiek) verschuldigde bedragen voortvloeiende uit bovengenoemde 

overeenkomst zal vanaf ....... - ......... – 20…... geschieden aan verhuurder middels een 
automatische incasso waartoe huurder de verhuurder bij deze zal machtigen. Intrekking van 
deze machtiging zal niet eerder geschieden dan aan het einde van de huurovereenkomst, tenzij 
tussen partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het rekening nummer van huurder 
waarvan de verhuurder automatisch zal incasseren is: ……………………………….…………………… 

1.2 De automatische incasso waartoe huurder de verhuurder op ....... - ......... – 20…... heeft 
gemachtigd, met het rekening nummer: ……………………….…………………… is per ....... - ......... – 20…... 
ingetrokken. 

 
Artikel 2: Varia 
2.1 Deze allonge vormt een aanvulling op de huurovereenkomst en maakt daarvan een 

onlosmakelijk deel uit.  
2.2 Al hetgeen in de huurovereenkomst is overeengekomen blijft onverminderd van kracht tussen 

partijen, tenzij daarvan in deze allonge uitdrukkelijk is afgeweken. 
  
 
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud 
 
Plaats: ……………………………………………….   Plaats: ………………………………………………. 

Datum: ....... - ......... – 20…...    Datum: ....... - ......... – 20…... 

Naam: .............................................................  namens Wolf Huisvestingsgroep 

         
 
 
........................................................................  ................................................................. 
(handtekening)       (handtekening) 

 


