
Formulier huuropzegging

Gegevens huuropzegging

huuropzegging van :   (Aankruisen wat van toepassing is. Per adres en voor elk huurcontract een nieuw formulier invullen)

     woning             garage              berging              standplaats              winkel              anders 

Adres: (van huuropzegging)

Postcode en woonplaats 

Gegevens aanvrager

Achternaam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer   Geboortedatum

E-mail

IBAN nummer

Ondergetekende(n) deelt hierbij mee, dat hij/zij de huurovereenkomst van bovengenoemd pand 
wenst/wensen te beëindigen op
(Datum laatste huurdag invullen. U kunt de huur elke werkdag opzeggen, dus niet op een feestdag 
of in het weekend. De minimale opzegtermijn bedraagt één maand. U betaalt de huur t/m de laatste 
huurdag.) Het pand zal per de genoemde datum geheel vrij van bewoning worden opgeleverd.

Datum

Handtekening (mede)huurder(s)  Handtekening erfgenaam

(bij overlijden huurder, kopie overlijdensakte toevoegen)

Zie volgende pagina  >
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Ten behoeve van onze administratie verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen

Achternaam en voorletters

Nieuw adres

Nieuwe postcode en woonplaats

Nieuw telefoonnummer

Enkele vragen over uw verhuizing

1. Waarom zegt u de huur op? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

overlijden (van hoofdhuurder of medehuurder)
verhuizing naar verpleeghuis
scheiding
samenwonen en/of trouwen
gezinsuitbreiding
een andere baan

anders, namelijk

2. Is uw nieuwe woning een huur- of koopwoning?        een huurwoning           een koopwoning

4. Heeft u veranderingen aangebracht of overgenomen in de woning die u verlaat?         ja            nee

Zo ja, welke?
keuken aangebracht dakkapel/ dakraam 
badkamer garage 
toilet aanbouw
cv installatie anders, namelijk:

de woning is te groot 
de woning is te klein
de huur is te hoog
ik wil een ander woningtype
overlast in de buurt
de buurt bevalt niet

5. Hoeveel slaapkamers heeft uw woning op dit moment?

6. Heeft u wanden in de woning verwijderd? ja            nee

Zo ja, welke?

7. Heeft u zaken ter overname voor de nieuwe huurder? ja            nee
Zo ja welke?
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U kunt het ingevulde formulier opslaan en per email versturen naar backoffice@stroes.nl
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