
HUUROPZEG 

 

Met dit formulier geef je de opzeg van je woning 

 (m.a.w. alle gezinsleden verlaten op het einde van de opzeg de woning) 

- Vink de reden van opzeg aan 

- Vul de gegevens duidelijk in 

- Onderteken het document en stuur het AANGETEKEND terug aan Zonnige Kempen 

- Hierna ontvang je een bevestiging van je opzeg met de juiste opzegdata 

 

GEGEVENS HUURDER 

 

NAAM    : ___________________________________________________ 

ADRES    : ___________________________________________________ 

GEMEENTE   : ___________________________________________________ 

TELEFOONNUMER  : ___________________________________________________ 

Emailadres   : ___________________________________________________ 

Contactpersoon (+ telefoonnummer:) _______________________________________________ 

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de nieuwe huurder, zodat deze met u of uw contactpersoon een afspraak 

kan maken om de huurwoning te bezichtigen. 

Huurt u een garage/fietsenberging/carport/… ?                     Ja/neen Nr.: …….  

Energieleverancier:  

Gas _______________________________ Meternummer _______________________________ 

Elektriciteit _________________________ Meternummer _______________________________ 

Water _____________________________ Meternummer _______________________________ 

 

 Ik wens mijn telefoonnummer/emailadres niet te delen met de nieuwe huurder  

(wordt enkel gebruikt voor het maken van een afspraak bezichtiging woning) 

 

 

 

 

 

 

z.o.z 



 

 

 

REDEN VAN OPZEG (kruis aan wat van toepassing is) 

     Ik verhuis naar een andere woning 

 

De opzegtermijn bedraagt drie maanden en gaat in de 1ste dag van de maand volgend op deze waarin 

de opzeg gegeven werd. 

 

Adres van de nieuwe woning:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

     Ik verhuis naar een woonzorgcentrum of een andere instelling 

 (andere instelling voor personen met een handicap waarbij een vervangende woon- of 

verblijfsituatie wordt aangeboden met inbegrip van huisvesting en voeding) 

De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in de 1ste dag van de maand volgend op deze waarin de 

opzeg gegeven werd. 

Adres van het woonzorgcentrum of andere instelling: 

 _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ik voeg een bewijs van het rusthuis toe of de instelling. 

 

 

WAARBORG 

Een eventueel saldo van de waarborg wordt teruggestort na het einde van de opzegperiode. 

Vu hieronder het rekeningnummer in waarop het saldo mag worden teruggestort: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hantekening huurder     Handtekening partner (indien van toepassing) 

(voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)  (voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd) 

 


