
 

                    Huuropzegging namens de huurder      versie 01122021 
Met dit formulier kunt u de huur opzeggen namens de huurder in geval van overlijden of als u 
gemachtigd bent te handelen namens de huurder. De opzegtermijn is één maand. U kunt elke dag 
van de maand opzeggen. Als de laatste huurdag in het weekend of op een feestdag valt, dan valt de 
eindehuurdatum op de eerstvolgende werkdag. 

Gegevens huurder(s) 

Achternaam, voorletters : ……………………………………………………………………………………………………. 

Achternaam, voorletters 
medehuurder/partner : ……………………………………………………………………………………………………. 
Is er een bewindvoerder? : nee/ja. Indien ja: * bij overlijden wordt correspondentie adres het  

                                                                                                                    adres van de erfgenamen 
                                                                                                                * indien anders: corr.adres blijft adres bewindvoerder 

Gegevens van degene die namens de huurder(s) opzegt (gemachtigde) 

Achternaam, voorletters : ……………………………………………………………………………………………………. 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefoonnummer(s) : ……………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres(sen) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Bankrekening : ……………………………………………………………………………………………………. 

Gegevens van de woning waarvan de huur wordt opgezegd 

Gemachtigde zegt hierbij de huur op van de woning: 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………. 

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

Laatste dag huur : ……………………………………………………………………………………………………. 

opzegtermijn is minimaal één maand vanaf datum ontvangst formulier, op de laatste huurdag levert 
u de sleutels in. 

Reden opzegging (s.v.p. aankruisen) 

□ Overlijden – in geval van een overlijden moet een kopie van de akte van overlijden of een 
rouwkaart worden afgegeven 

□ Anders – in andere gevallen (bijv. verhuizing naar een verpleeghuis) moet een machtiging voor 
het opzeggen van de huur ondertekend door de huurder worden overlegd. 

Afspraken voor de inspectie en de bezichtiging van uw woning: 
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.  
Uw telefoonnummer(s) wordt/worden doorgegeven aan de volgende bewoner, zodat u onderling 
afspraken kunt maken voor de overname van goederen. Als u bezwaar heeft tegen het afgeven van 
uw telefoonnummer(s) meld dit dan bij ons. 

Ondertekening   Datum: …………………………     Handtekening gemachtigde: ……………………………….……. 
 

Invullen door De Woonschakel * datum in overleg met de huidige huurder 

Formulier ontvangen op : ………………………………………………………………… door …………………………………………. 
Asbestinventarisatie: bouwjaar vóór 1994: JA / NEE,  (bij NEE: geen actie nodig) 
bij JA:   volledig rapport aanwezig? JA / NEE,    bij Nee: werkbon maken (geldt níet bij verkoop) 

     

    Afspraken: 
   Eindinspectie* : …….………….....…..dag, d.d. ……………………… om ………….. uur, door ……………………………… 

 

Voorinspectie* : …….………….....…..dag, d.d. ……………………… om ………….. uur, door ……………………………… 

 

Advertentie maken : …….…………...dag, d.d. ……………………… om …………... uur, door  ……………………………… 
 
   Bezichtiging* : …….………….....…..dag, d.d. ……………………… om ………….. uur, door ……………………………… 

(let op: niet altijd bezichtiging plannen, zie signalering woning) 

http://www.dewoonschakel.nl/

