Heeft u vragen?
Neem contact op met ons Woonpunt
telefoonnummer 010 - 248 88 88

- HUUROPZEGGING woning/parkeervoorziening/bergruimte/scootmobielplaats*
U bent
Naam:

………………………………………………………………………….

Straat en huisnummer:

………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………….

E-mailadres

………………………………………………………………………….

Kunnen we de huuropzegging met de afspraken naar uw e-mailadres sturen?

Ja

Nee

Helaas is het momenteel niet mogelijk om in contact te komen met een nieuwe kandidaat voor
uw woning. Hiermee vermijden we verspreiding van het coronavirus. Overname van uw inboedel
is daardoor niet mogelijk.
Heeft u aanpassingen in uw woning aangebracht? Dan bespreekt de opzichter met u hoe u de
woning moet opleveren.
U zegt de huur op van bovenstaande woning en/of parkeervoorziening
met ingang van (datum):
………………………………………………………………………….
Dit betekent dat u tot en met deze datum huur betaalt.
Huurt u ook nog een garage?
Huurt u ook nog een scootmobielplaats?

Ja
Ja

Nee
Nee

Uw handtekeningen
Handtekening hoofdhuurder: ………………………………………………………………………
Handtekening medehuurder: ………………………………………………………………………
Plaats en datum:

………………………………………………………………………

Uw nieuwe adres/correspondentieadres *
Straat en huisnummer:
……………………………………………………………….
Postcode en woonplaats :

……………………………………………………………….

Telefoonnummer privé (nieuw):

……………………………………………………………….

Mobiel telefoonnummer:

……………………………………………………………….

Zakelijk telefoonnummer:

……………………………………………………………….

Eventueel IBAN bankrekeningnummer1 (nieuw): ……………………………………………………
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
IBAN bankrekeningnummer: bestaat uit 18 cijfers en letters, beginnend met ‘NL’. Dit nummer kunt u vinden op uw
rekeningafschrift.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR
•

U kunt de huur per dag opzeggen. De huuropzeggingsdatum mag alleen op een werkdag
vallen.

•

Houd u rekening met een opzegtermijn van tenminste 31 dagen. De datum waarop wij
uw huuropzegging ontvangen is de ingangsdatum van uw huuropzeggingstermijn.
(met uitzondering van SV-urgenten)
Voorbeeld
Het is 3 juli en u wilt de huur opzeggen per de eerst mogelijke datum. Als u de opzegging
per post verstuurt, ontvangen wij uw brief op 4 juli. Dit betekent dat u de huur per 4
augustus (31 dagen later) kunt opzeggen.
Valt 4 augustus op een zaterdag? Dan kunt u de huur pas opzeggen per de
eerstvolgende werkdag. Dat is in dit geval maandag 6 augustus.
Natuurlijk mag u de huur ook opzeggen met ingang van een latere datum.

•

U en uw eventuele medehuurder(s) ondertekenen de huuropzegging.
Bent u getrouwd? Dan ondertekent uw partner de opzegging ook.

•

Geeft u altijd uw nieuwe adres of uw correspondentieadres aan ons door. Zo zorgt u
ervoor dat wij u kunnen bereiken.

•

U krijgt binnen enkele dagen van ons een schriftelijke bevestiging van uw
huuropzegging. Wij sturen u dan informatie over de verdere procedure.

•

De opzegdatum die u heeft aangegeven is - noodgevallen daargelaten - onherroepelijk.
Dat wil zeggen dat er alleen in uitzonderlijke omstandigheden van de opzegdatum
afgeweken kan worden.

•

Als u in een woning woont die op korte termijn gesloopt wordt door Waterweg Wonen en
u officieel stadsvernieuwingsurgent bent, dan beschouwt Waterweg Wonen de
huuropzegging gelijk als aanvraag voor de verhuiskostenvergoeding. U tekent samen
met de huuropzegging voor toestemming voor raadpleging van de Basisregistratie
Personen (BRP; voorheen GBA) bij de gemeente Vlaardingen om aan te tonen dat u
daadwerkelijk op het adres ingeschreven staat. Bent u het niet eens met deze
raadpleging van de BRP, dan moet u dit aangeven op dit opzeggingsformulier én contact
opnemen met één van onze consulenten verhuur. Ook moet u als u niet akkoord bent,
zelf een uittreksel van de BRP bijvoegen.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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