Huur opzeggen
Als nabestaande
Gecondoleerd met je verlies. We snappen dat je in deze verdrietige tijd eigenlijk wel wat anders aan je hoofd
hebt dan dingen regelen. Toch is het belangrijk om op tijd de huur op te zeggen. Voor het verwerken van de
huuropzegging hebben we het volgende nodig:
•

dit ingevulde formulier

•

akte van overlijden

Als we de juiste documenten binnen hebben, dan krijg je

Wat is jouw relatie tot de overledene?

van ons een brief met meer informatie en de bevestiging van
de huuropzegging. Mocht je toch nog een vraag hebben
over de huuropzegging, dan helpen we natuurlijk graag.

Soms komt het voor dat iemand een erfenis
wil verwerpen. Hiervoor moet een verklaring
nalatenschap ingevuld worden. Heb je vragen
over het verwerpen van een erfenis? Bel ons
dan gerust.

Je kan contact opnemen via 053 209 2 209.
Voornaam overledene
Achternaam overledene
Welke huur wil je opzeggen?
Straat + huisnummer + toevoeging
Plaats

Vul hieronder je eigen gegevens in:

Is er iets veranderd in de woning? Denk bijvoorbeeld aan
het weghalen van een muur, zelf aangelegde elektra/
waterleidingen of zelf geplaatste inbouwapparatuur.
Ja

Nee

Zo ja, wat is er veranderd?

Voorletter(s)
Naam
Straat + nr + toevoeging
Plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Je moet nu aan een hoop dingen denken. Ook aan het
netjes opleveren van de woning. Omdat we ons best
kunnen voorstellen dat je je afvraagt wat je dan precies
moet doen, komt onze opzichter langs voor een
voorcontrole.

Geef hieronder je huidige IBAN-rekeningnummer door.

Geef hieronder aan op welk dagdeel je de voorcontrole

Mochten er tegoeden zijn, dan storten wij deze aan je

het liefst wilt laten uitvoeren. We proberen hier dan

terug. Natuurlijk incasseren we niets van deze rekening!

rekening mee te houden.

IBAN

Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal
één maand. Je kunt opzeggen wanneer je wilt.
Maar valt de einddatum op een feestdag of in
het weekend, dan geldt de eerstvolgende
werkdag als einddatum.

Maandag - ochtend

Woensdag - middag

Maandag - middag

Donderdag - ochtend

Dinsdag - ochtend

Donderdag - middag

Dinsdag - middag

Vrijdag - ochtend

Woensdag - ochtend

Vrijdag - middag

Daarna is er nog een eindcontrole. We controleren
dan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.
De eindcontrole is op de laatste dag van het
huurcontract. Je levert dan ook de sleutels in.

Per welke datum wil je de huur opzeggen?
Handtekening
Datum van overlijden

