Huuropzegging
Ondergetekende(n)
Huurder
Voorletter(s)

m/v

Achternaam
Medehuurder
Voorletter(s)

m/v

Achternaam

Zegt / zeggen de huur op van de woning
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Datum beëindiging huur
/sleutel inlevering*
Woning komt beschikbaar Ja

Nee

* U kunt de huur op iedere werkdag van de maand opzeggen, met een minimale opzegtermijn van
1 maand. De einddatum kan alleen een werkdag zijn, geen weekend- of feestdag. U betaalt huur
tot en met de einddatum.

Mogen wij uw contactgegevens doorgeven aan een kandidaat huurder? Ja

Nee

Wij verstrekken met uw toestemming uw naam, telefoonnummer en emailadres als we de woning
toewijzen aan een nieuwe huurder. Deze kandidaat neemt dan contact met u op voor bezichtiging
en eventuele overnames.

Contactgegevens:
Naam
Telefoonnummer
Emailadres

Verhuist u binnen of buiten de gemeente?
binnen gemeente Woensdrecht; woning gekocht

woning gehuurd

buiten gemeente Woensdrecht; woning gekocht

woning gehuurd

Reden(en) van huuropzegging
Woning te groot

Woning te klein

Echtscheiding/beëindiging relatie

Overlijden**

verzorgingscomplex

Overige reden;____________

Werk

Samenwonen/huwelijk

________________________

**Bij overlijden een kopie overlijdensakte toe voegen aan deze huuropzegging.

Nieuw adres / correspondentie adres
Contactpersoon (indien niet de huurder)
Voorletter(s)

m/v

Achternaam
bij huuropzegging door gevolmachtigde, kopie volmacht toevoegen
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
(i.v.m. eindafrekening)
Datum ondertekening

Handtekening huurder

Handtekening medehuurder

Let op: beide huurders moeten het formulier ondertekenen.
Het ondertekende formulier stuurt u aan
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide
De hierboven ingevulde gegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen en gebruikt om uw huuropzegging af te handelen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien nodig kunnen wij uw gegevens verstrekken aan (onder)aannemers die
voor of namens ons werkzaamheden uitvoeren.
Ook zullen de gegevens worden gebruikt om u te benaderen voor een tevredenheidsonderzoek door KWH. Met onze
(onder)aannemers en met het KWH zijn ook afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de gegevens.
Door het formulier te ondertekenen en in te leveren, gaat u akkoord met de genoemde verwerking, opslag en het delen van de
gegevens. We verwijderen de gegevens wanneer ze niet meer nodig zijn.

In te vullen door Woningstichting Woensdrecht
Datum ontvangst:____________________
Datum vooropname:__________________
Datum eindopname:__________________
Inzage identiteitsbewijs ja/nee

Nummer paspoort/ID/Rijbewijs:________________

