
 
 

Huuropzegging medehuurder  versie 26112021 

 

De gezamenlijke huurders van onderstaand adres hebben besloten dat één van de twee huurders de 
huurovereenkomst opzegt en één van de twee achterblijft in de woning (eenzijdige huuropzegging). 

 
Gegevens vertrekkende huurder 
Hierbij zegt ondergetekende : …………………………………………………………………. (naam vertrekkende huurder) 

de huur op van de woning 
Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Datum wijziging contract : ……………………………………………………………… (bij voorkeur per 1e van de maand,  

                 minimale opzegtermijn bedraagt 1 maand) 

Is er een bewindvoerder? : ja/nee. Indien ja correspondentie adres blijft adres bewindvoerder 

Nieuw adres vertrekkende huurder 
Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dit is een huurwoning / koopwoning / overig (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voor eventuele vragen bent u telefonisch bereikbaar op: 
Telefoonnummer(s) vertrekkende huurder : …………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s) achterblijvende huurder : …………………………………………………………………………………….. 

De heer/mevrouw* : …………………………………………………………………………………………………. 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Geboortedatum : ………………………………………………………………. blijft achter in de woning. 
 

Van welk rekeningnummer moet de huur in het vervolg worden afgeschreven als deze wijzigt? 

Bankrekeningnummer (IBAN) : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Tussentijdse inspectie 
Als u er prijs op stelt kan er een tussentijdse inspectie plaatsvinden, waarbij door onze woonconsulent een 
rapport wordt opgesteld over de staat waarin de woning verkeert vóór de ingangsdatum van de nieuwe situatie. 
Op dit rapport worden alle zaken die niet standaard tot de woning behoren en alle gebreken vermeld. U ben dan, 
evenals de huidige contractant, op de hoogte van de staat van de woning op het moment van contractwijziging. 

Wilt u een tussentijdse inspectie? (s.v.p. aankruisen) 

□ Ja □ Nee 

Voor het maken van deze afspraken neemt u contact op met onze klantenservice, tel. 0227 54 54 54, bereikbaar 
op werkdagen. De openingstijden vindt u op onze website www.dewoonschakel.nl. 

 

Eventuele opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ondertekening  

Datum 
 

Naam huurder 

: …………………………………………… 
 

: ……………………………………………. handtekening huurder 

 
 

: ………………………………. 

Naam medehuurder : ……………………………………………. handtekening medehuurder : ………………………………. 
 

Invullen door De Woonschakel * datum in overleg 

Formulier ontvangen op : …………………………………………………………………………… door …………………………. 

Afspraak tussentijdse inspectie*………..…..dag, d.d. ……………………………… om …….. uur, door …………………………. 

http://www.dewoonschakel.nl/

