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HUUR OPZEGGEN

Ondergetekende(n) zegt/zeggen hierbij de huur van de woning / garage / parkeerplaats / berging /
scootmobielplek op (doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam huurder:
Naam medehuurder*:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Gewenste datum einde huurovereenkomst:

(de opzegtermijn is minimaal 1 maand)

Als er sprake is van een medehuurder moet de huuropzegging door beide huurders ondertekend worden.

Nieuw (correspondentie) adres
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Wat is de reden van de huuropzegging?*
Woning is te klein
Woning is te groot
Woning is te duur
Woning gekocht
Wil niet meer in flat wonen
Wil niet meer in deze buurt wonen
Echtscheiding/relatiebreuk
Huwelijk/samenwonen
Sociale omgeving/overlast
Anders, namelijk:

* Indien van toepassing.

Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) op naar Wonen Zuid. Dat kan per post
via antwoordnummer 30, 6040 VB Roermond of per mail naar info@wonen-zuid.nl.
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Naar welk type woonruimte verhuis je?*
Koopwoning
Andere woning Wonen Zuid
Huurwoning van andere corporatie
Huurwoning van particuliere verhuurder
Verzorgingshuis
Inwonend
Ouderlijk huis
Anders, namelijk:
* Indien van toepassing.
Eventueel te veel betaalde huur etc. kan worden overgemaakt op:
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Datum:
Hoofdhuurder

Medehuurder*

Handtekening:

Handtekening:

* Indien van toepassing. Als er sprake is van een medehuurder moet de huuropzegging door beide
huurders ondertekend worden.

Belangrijke informatie
Je krijgt van ons een bevestiging van je huuropzegging. In de bevestigingsbrief informeren wij je over de
vervolgprocedure. Denk eraan dat deze huuropzegging definitief is.
Vragen?
Neem dan gerust contact op met onze medewerkers Klantenservice. Je kunt ons bereiken op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 66 53 653. Uiteraard kun je ook bij ons op kantoor
komen.

Wij kunnen je huuropzegging alleen verwerken als alle gegevens zijn ingevuld.

Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) op naar Wonen Zuid. Dat kan per post
via antwoordnummer 30, 6040 VB Roermond of per mail naar info@wonen-zuid.nl.

