Formulier huuropzegging
Adres van de woning waarvan u de huurovereenkomst wil opzeggen
Adres
Postcode en woonplaats
Huurt u ook een garage/parkeerplaats/carport/extra berging?

nee

ja

Adres
Postcode
Gewenste einddatum*
*) Let op: Houd bij het opgeven van de opzegdatum rekening met een opzegtermijn van minimaal één maand. Deze termijn gaat in
op de datum dat uw formulier bij ons binnenkomt. De laatste dag van de opzegtermijn kan niet op een zaterdag, zondag of op een
nationale feestdag vallen. De datum die u opgeeft is definitief. Wij geven uw telefoonnummer en e-mail adres door aan de
toekomstige huurder voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging en voor het regelen van de eventuele overname.

Reden van huuropzegging
Verhuizing naar andere woning van Veenvesters
Verhuizing naar andere huurwoning
Verhuizing naar verpleeghuis/zorgcentrum
Overleden*, op:
Overige reden
*) Ga verder naar gegevens contactpersoon. Graag een kopie van de overlijdensakte bijvoegen.

Nieuw adres

M/V/N.B.*

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon/mobiel
E-mailadres
Gegevens contactpersoon

M/V/N.B.*

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon/mobiel
E-mailadres
Relatie tot huurder

Informatie over de woning die u opzegt
Hoeveel slaapkamers heeft de woning?
Heeft de woning een open of dichte keuken?

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Formulier huuropzegging

Voorwaarden
• U bent ervan op de hoogte dat de eerste woningopname binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
huuropzegging zal worden ingepland.

Gaat u ermee akkoord dat Patrimonium
uw telefoonnummer en e-mailadres doorgeeft aan een kandidaat-huurder?

nee

ja

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u (beiden) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geen valse
gegevens te hebben verstrekt.
Ondertekening
Plaats en datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening medeaanvrager:
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