Formulier Einde huurcontract
Vul dit formulier volledig in blokletters in. U kunt het huurcontract beëindigen door dit
formulier per post of e-mail te sturen aan Woonzorg Nederland. Huurt u naast een woning
ook een parkeerplaats, garage, extra berging of heeft u een onderhoudsabonnement bij
Woonzorg Nederland? Dan wordt dat contract automatisch beëindigd bij het opzeggen
van de huur van de woning. Meer informatie vindt u in de brochure Einde huurcontract.
U kunt het formulier ook online invullen op www.woonzorg.nl/brochures_en_formulieren.

Huurder:
Naam en voorletters huurder:
Naam en voorletters medehuurder:
Straat en huisnummer huuradres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Paraaf:
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Wat wordt de laatste huurdag?

Erven of zaakwaarnemer
In geval van overlijden van de huurder kan de opzegging alleen worden ondertekend door een
eerstelijns familielid of een gemachtigde. Ook hebben wij een kopie van de overlijdensakte
nodig om de huuropzegging te kunnen verwerken. Bent u geen erfgenaam maar wilt u toch
de opzegging indienen? Neem dan contact op met de bewonersconsulent.
Naam:

(m/v)

Relatie tot huurder(s):
Correspondentieadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
IBAN rekeningnummer:

Correspondentiegegevens
(correspondentie)adres nodig en eventuele andere gegevens die van belang zijn. Vult u het
gedeelte hieronder alstublieft zo volledig mogelijk in.
Nieuw adres, straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
IBAN rekeningnummer:

Paraaf:

Doorgifte contactgegevens nieuwe huurder
Woonzorg Nederland verhuurt de woning na uw vertrek aan nieuwe huurders. Het kan
voorkomen dat de nieuwe huurders de woning alvast willen bezichtigen terwijl u er nog
woont. Ook kan het zijn dat u goederen ter overname heeft voor de nieuwe huurder.
Om het contact tussen u en de nieuwe huurder tot stand te brengen, voor een bezichtiging of
overname, is het nodig om uw contactgegevens aan de nieuwe huurder van Woonzorg
Nederland te verstrekken. Wij hebben wel uw toestemming daarvoor nodig. U bent niet
verplicht uw toestemming te geven. Indien u vragen heeft over de toestemming dan kunt u
deze stellen via uw bewonersconsulent.
Hieronder kunt u aangeven waarvoor u toestemming verleent aan Woonzorg Nederland.
Mijn contactgegevens mogen verstrekt worden aan een nieuwe huurder van Woonzorg
Nederland voor de volgende doeleinden*:
overname van spullen
bezichtiging van de woning
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
In geval van gezamenlijke huur hebben wij de handtekeningen van beide huurders nodig.

Ondertekening huurder / zaakwaarnemer / erven:

Handtekening:
Plaats ondertekening:

Datum:

Ondertekening medehuurder:

Handtekening:
Plaats ondertekening:

Datum:

Paraaf:

De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag waarop Woonzorg Nederland uw formulier
heeft ontvangen. Verstuurt u het formulier aangetekend? Dan is de opzegtermijn 1 maand
vanaf de dag waarop u het formulier verzonden heeft.

Stuur het formulier naar huuropzeggingen@woonzorg.nl of naar:
Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Woonzorg Nederland wil graag van u weten wat de reden is om op te zeggen. Wij gebruiken
deze informatie om de wensen en behoeftes van onze huurders ten aanzien van het wonen
beter te leren kennen. Als u de vragen hieronder wilt beantwoorden, waarderen wij dat zeer.
U kunt meer keuzes aanvinken.
Om deze reden(en) wordt de woning opgezegd:
Verhuizing naar een andere stad of regio

De woning is slecht onderhouden

Beter alternatief in de buurt,

Er zijn te weinig voorzieningen

namelijk huur / koop

(eventueel kunt u hieronder aangeven

Er is onvoldoende service op het complex
Er is onvoldoende sfeer op het complex
De woning is te klein

welke voorzieningen u mist)
Opname in verzorgingshuis /
verpleeghuis
Overlijden huurder
anders, namelijk:

De woning is te groot

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
Paraaf:
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Te hoge huurprijs / te hoge servicekosten

