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Huuropzeggingsformulier  
Met het invullen van dit formulier zeg ik de huurovereenkomst op voor de woning aan de: 

Adres   :  _____________________________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats :  __________________________      ________________________________________________________ 

 

Uw gegevens  

Naam : ________________________________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum :  __________ - __________ - _______________ 

Nieuw Adres : _____________________________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : __________________________      ________________________________________________________ 

Telefoonnummer : _______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

 
Huurt u de woning samen met iemand? 

❑  Ja  (vul de gegevens van de medehuurder in bij 1)            ❑  Nee   (ga verder bij 2) 

 

1) Gegevens medehuurder* 

Naam :  ________________________________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum :  __________ - __________ - _______________ 

Telefoonnummer : ________________________________________________________ 

E-mailadres  : _____________________________________________________________________________________ 

* LET OP! De medehuurder moet het formulier ook ondertekenen 

 

2) Gewenste laatste huurdag  

Ik hou rekening met de opzegtermijn van één maand en daardoor is mijn gewenste laatste  

huurdag op : _________- _____________- _____________* 

Dit is op een  ❑  Maandag      ❑  Dinsdag     ❑  Woensdag ❑  Donderdag      ❑  Vrijdag* 

 
* De opzegtermijn van één maand, gaat in zodra wij dit formulier van u hebben ontvangen. Uw  
   laatste huurdag kan niet in een weekend of op een feestdag vallen, omdat u op deze dag de sleutels inlevert.  

 
 

 zie ook de achterkant 



 

3) Reden van opzeggen 
Graag horen we van u wat de reden is dat u uw huurwoning opzegt: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

     

4) Betaalgegevens voor eindafrekening 
❑  Er verandert niets aan mijn huidige betaalgegevens. 

❑  Ik wil mijn betaalgegevens wijzigen. Eventueel teveel betaalde huur kan worden overgemaakt op  

      rekeningnummer 

 

   

Dit rekeningnummer staat op naam van : ____________________________________________________________ 

 
 

Ondertekening 
Datum : ______- _______- ________  

 

 

 

_______________________________    ________________________________ 
Handtekening huurder      Handtekening medehuurder 
 
 

Om uw aanvraag te kunnen behandelen verzoeken wij u het volgende mee te sturen: 

❑ Kopie geldig legitimatiebewijs huurder    

❑ Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs medehuurder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. De huurder blijft tot de genoemde opzegdatum aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de 
oorspronkelijke huurovereenkomst. 
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