
HUUROPZEG WONING 

Gegevens op te zeggen woning   

Naam huurder   

Naam medehuurder (indien van toepassing)   

Adres opgezegde woning   
 

De huur kunt u op ieder moment opzeggen. Deze opzeg gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op ontvangst 

ervan. 

 

Deze opzeg betreft: 

 Gewone opzeg. Een opzegtermijn van 3 maanden is van toepassing. 

 Verhuis naar bejaardenhuis/verzorgingstehuis. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Ik voeg een attest van de 

instelling bij. 

 Overlijden. Het huurcontract neemt een einde op het einde van de maand van het overlijden. Overlijdensakte 

bijvoegen.  Erfgenamen krijgen max. 2 maanden tijd om de woning leeg te maken en dit uiterlijk _________________ . 

 

De opzegtermijn gaat in op ___________________ en eindigt op _______________________ . 

 

Na de opzegperiode wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt, kruis het gewenste aan: 

 ik zal persoonlijk aanwezig zijn bij het nazicht 

 ik geef volmacht aan ____________________________ om de plaatsbeschrijving bij te wonen en de nodige 

documenten te ondertekenen. 

 

Uw contactgegevens of de contactgegevens van de volmachtdrager(s) 

Naam   

E-mailadres   

Nieuw of correspondentieadres 

  

Telefoon / GSM   
 

Dit telefoonnummer geven wij door aan de nieuwe huurder zodat deze met u een afspraak kan maken om de woning te 

bezichtigen. Kruis onderstaand vakje aan indien u dit niet wenst. 

 Ik wil niet dat mijn persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de nieuwe huurder van mijn opgezegde woning. 

 

De afrekening (rekening houdend met eventuele huurschade) van mijn waarborg mag gestort worden op onderstaande 

rekening: ___________________________________________ op naam van _________________________________________. 

 

Hierbij bevestig ik dat ik de huurovereenkomst wil beëindigen. 

Handtekening en naam huurder 1 Handtekening en naam huurder 2 (indien van toepassing) 

  

  

 

Wat bezorg je aan ons? 

Tijdig te bezorgen aan Diest-Uitbreiding: facturen van water, gas en elektriciteit.  Ik sluit deze nutsvoorzieningen niet af.   

Telefoon, internet, TV,… : overname zelf te regelen! 

 
 

In te vullen door medewerker Diest-Uitbreiding 

Datum voorcontrole (indien van toepassing)  

Datum plaatsbeschrijving 
 

 


