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Formulier
Huuropzegging bij overlijden
Gegevens van de woning

Straatnaam + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Laatste huurdag*  
(*Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U betaalt de huur tot en met de laatste huurdag.)

Type woning 

Aantal verdiepingen + slaapkamers 

Zijn er medische hulpmiddelen in de woning?

  Ja. Wat voor hulpmiddelen? 

  Nee

Zijn er nog andere wijzigingen in de woning?

  Ja. Welke wijzigingen? 

  Nee

Wordt er ook een garage/parkeerplaats/berging/scootmobielplek gehuurd?

  Ja, op nummer 

  Nee

Gegevens van de opzeggende huurder

De heer / mevrouw 

Voorletters + naam 

Geboortedatum 

Rekeningnummer (IBAN) 

Gegevens van de nabestaanden / erven

De heer / mevrouw 

Voorletters + naam 

Straatnaam + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Telefoon 

E-mail 

Vul dit formulier in, voeg documenten zoals hiernaast beschreven bij 
en stuur deze per e-mail of post naar woonbedrijf ieder1.

Checklist van documenten 
die u moet bijvoegen

  Kopie van de 
overlijdensakte, we 
hebben dit document 
nodig om het huurcontract 
te beëindigen.

Na de huuropzegging komen 
we bij de woning langs voor 
een voor- en eindinspectie. 
Een voorinspectie van de 
woning kan in de staat van dit 
moment. Bij een eindinspectie 
horen alle spullen uit de 
woning te zijn.

Geeft u woonbedrijf ieder1 
toestemming om tijdens de 
voorinspectie foto’s te maken 
van de badkamer, keuken en 
het toilet en te plaatsen op 
Woonkeus Stedendriehoek?

  Ja
  Nee

Geeft u woonbedrijf ieder1 
toestemming om uw naam 
en telefoonnummer door 
te geven aan de kandidaat 
huurder om contact op te 
nemen met u om de woning te 
bekijken en om misschien nog 
spullen over te nemen?

  Ja
  Nee  

(u kunt dan niets ter 
overname aanbieden)

Bij mogelijke verkoop van de 
woning help ik mee bij het 
verkoopproces.

  Ja
  Nee 

Datum  

Naam

Handtekening

Plaats  
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