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Nieuw (correspondentie)adres

OPZEGGEN
MEDE-
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Versie 3
April, 2017

Postbus 400
6040 AK Roermond

Naam huurder:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer: 

E-mail:  

Gewenste datum einde huurovereenkomst:   (de opzegtermijn is minimaal 1 maand)

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer: 

Datum: 

Handtekening (mede)huurder: 

Uitleg
Een gedeeltelijke huuropzegging betekent dat slechts een van beide huurders de 
huur beëindigt. De woning blijft dus bewoond door de andere huurder. Deze vorm van 
huuropzegging komt vaak voor bij een relatieverbreking of echtscheiding. Het eerste deel 
van het formulier moet worden ingevuld door de huurder die de huurovereenkomst wil 
beëindigen. Het tweede deel van het formulier moet worden ingevuld door de andere 
huurder, die de huurovereenkomst wil voortzetten.

Stuur bij dit formulier altijd een kopie van de legitimatiebewijzen van beide huurders mee. Stuur
dit formulier (volledig ingevuld, ondertekend en met de bijlagen) op naar Wonen Zuid. Dat kan
per post via antwoordnummer 30, 6040 VB Roermond of per mail naar info@wonen-zuid.nl.

Deel I
In te vullen door de huurder die de huurovereenkomst wenst te beëindigen

Ondergetekende zegt hierbij de huur van de woning / garage / parkeerplaats / berging op*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
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Deel II
In te vullen door de huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten

Stuur bij dit formulier altijd een kopie van de legitimatiebewijzen van beide huurders mee. Stuur
dit formulier (volledig ingevuld, ondertekend en met de bijlagen) op naar Wonen Zuid. Dat kan
per post via antwoordnummer 30, 6040 VB Roermond of per mail naar info@wonen-zuid.nl.

Verklaart de maandelijkse huurprijs te betalen via:

  Automatische incasso

Ingangsdatum incasso:  

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Wonen Zuid doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en 
aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Wonen Zuid.

Onze automatische incasso wordt maandelijks op de 20e of 25e vooraf of op de 1e van de 
maand afgeschreven, tenzij deze dag in het weekend valt. 

Ik kies voor incasso op:
 de 1e van de betreffende maand
 de 20e van de maand vooraf
 de 25e van de maand vooraf

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank en vraag hen naar de voorwaarden.

  AcceptEmail

Kies je voor AcceptEmail dan krijg je de rekening van je huur via een email met daarin een 
betaalstrook. Door het klikken op deze betaalstrook kun je via iDeal of PayPal betalen.

Voor al onze betalingswijzen geldt dat de huur bij vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de
1e van de maand verschuldigd is.

Naam: Wonen Zuid  Postcode: 6041 LA Land: Nederland
Adres: Buitenop 9  Plaats: Roermond Kenmerk: Huur

Rekeningnummer: NL85 INGB 0655 6137 30
Incassant ID: NL58ZZZ130119930000

Plaats en datum: Handtekening: 

   Anders, te weten

Naam:            Voorletters:  

Adres:  

Postcode:           Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

IBAN rekeningnummer:  


