FORMULIER VOOR HUUROPZEGGING WOONRUIMTE
Huurder
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
Rekeningnummer t.b.v.
retour waarborgsom

:
:
:
:
:

………………………………………….……….……………………….…………………………
…………………………………............…….……………………….…………………………
…………………………………………….……….……………………….………………………
……………………………………………….…….……………………….………………………
……………………………………………….……….…………………….………………………

:

……………………………………………….……….…………………….………………………

Gewenste datum huureinde
Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden:
- per aangetekende brief en
- met ingang van de dag waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt en
- met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalender maand; tenzij anders in
uw huurovereenkomst is vermeld.
De opzegtermijn is gelijk aan de duur van een betaalperiode, maar is voor een opzegging door huurder
niet korter dan één maand en niet langer dan drie maanden
Huurder verklaart de huur van bovengenoemde woning te willen beëindigen met ingang van de
volgende datum (datum dat de woning daadwerkelijk en leeg en ontruimd is):
……….. - ……….. - 20………..
Reden van huuropzegging
O overlijden, overleden op ….... - ……. - 20….... (kopie overlijdensakte dient te worden meegestuurd)
O verhuizen naar andere huurwoning
O verhuizen naar koopwoning
O verhuizen naar bejaarden-/verpleeghuis
O echtscheiding/relatiebreuk
O andere reden(en), nl …………………………………………………………….……………………………………………………...
Toekomstig adres c.q. correspondentieadres (ook bij overlijden)
Straat en huisnummer
:
………………………………………….…………….….…………………………………………
Postcode en woonplaats
:
………………………………………….…………….….…………………………………………
Telefoon thuis
:
………………………………………….………….…….…………………………………………
Telefoon werk
:
………………………………………….………….…….…………………………………………
Bij overlijden
Rekeningnummer gevolmachtigde erfgenaam :
……………….………….………………………………………………

Nieuwe huurder
Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van uw naam en telefoonnummer aan de eventuele
toekomstige bewoners, zodat deze een afspraak met u kunnen maken voor een bezichtiging van het
pand?
O Nee
O Ja (in dat geval zal verhuurder contact met u opnemen om toch een bezichtiging te regelen)
Inspectie gehuurde
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag in de week (of dagdeel) waarop de inspecteur bij u langs
kan komen voor het uitvoeren van een inspectie van het gehuurde? (Dit is echter alleen mogelijk van
maandag t/m vrijdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur)
O Nee
O Ja, mijn voorkeur gaat uit naar de ……………………..………..dag

Huurder verklaart het bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Let op, indien u gehuwd bent dan wel samenwoont, dient uw partner de huuropzegging eveneens
te ondertekenen!

Plaats :
Datum :

……………………………………..
……….. - ……….. - 20………..

Handtekening huurder :

………………………………………….……….…………………………………………

Handtekening partner :

………………………………………….……….…………………………………………

Bevestiging huuropzegging
Zodra de huuropzegging administratief is verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging
waarbij tevens informatie wordt gegeven over de voorinspectie van de woning en hoe u de woning op
dient te leveren.

