
 

Afstandsverklaring 

 
Met het invullen van dit formulier doet de vertrekkende huurder per de genoemde datum 
afstand van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst voor de  
woning aan de: 

Adres   : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats : _______________________  ________________________________________ 

 
Gegevens vertrekkende huurder 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum : _________- _____________- _____________ 

Nieuw Adres  : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

 
Afstandsverklaring 

Ingangsdatum  : _________- _____________- _____________* De opzegtermijn is één maand 

Reden    :  beëindiging samenwoning          echtscheiding**  

   anders, namelijk _______________________________________________ 

                                                 **kopie echtscheidingsconvenant/ontbinding geregistreerd partnerschap meesturen 
 

 

De achterblijvende huurder gaat akkoord met bovenstaande afstandsverklaring en zet de 

huurovereenkomst voort met daarbij alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien. 

Gegevens achterblijvende huurder 

Naam   : _______________________________________________ m / v 

Geboortedatum : _________- _______________________- _____________ 

Telefoonnr.  : _______________________________________________ 

E-mailadres  : _______________________________________________ 

 

 zie ook de achterkant 



 

      

Betaalgegevens achterblijvende huurder 

  Er verandert niets aan mijn huidige betaalgegevens voor het afschrijven van de huur. 

  Ik wil mijn betaalgegevens wijzigen. De automatische huurbetaling kan in het vervolg worden   

      afgeschreven van rekeningnummer* 

 

   

* Let op! De wijziging van het rekeningnummer voor automatische incasso wordt pas actief op de 1e van de maand  
    na de einddatum. Bijvoorbeeld: het is vandaag 27 januari, de einddatum is dan 27 februari (1 maand later). De  
    wijziging van het rekeningnummer gaat in dit voorbeeld dan in op 1 maart. 

 

Ondertekening 

Datum : ______- _______- ________    Datum :  ______- _______- ________ 

 

 

_______________________________    ________________________________ 
Handtekening vertrekkende huurder    Handtekening achterblijvende huurder 
 
 
Om uw aanvraag te kunnen behandelen verzoeken wij u het volgende mee te sturen: 

 Kopie geldig legitimatiebewijs vertrekkende huurder    

 Kopie geldig legitimatiebewijs achterblijvende huurder 

 Meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst van de achterblijvende huurder 

 Drie recente salarisstroken van de achterblijvende huurder 

 Indien van toepassing: kopie echtscheidingsconvenant/ontbinding geregistreerd partnerschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. De vertrekkende blijft tot de genoemde einddatum aansprakelijk voor alle verplichten die voortvloeien 
uit de door u beide getekende huurovereenkomst. 
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