Huur opzeggen
U kunt uw huur op iedere dag van de maand opzeggen. Houdt u wel rekening met een
wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand na ontvangst van uw huuropzegging.
De einddatum van uw huurovereenkomst plannen we altijd samen met u, op een werkdag
(maandag tot en met vrijdag).
LET OP: alleen volledig ingevulde formulieren kunnen wij in behandeling nemen.

Gegevens vertrekkende huurder
Achternaam
Voorletters
Achternaam partner
Voorletters
Straatnaam
Postcode

Huisnr.
Plaats

IBAN nummer [voor afreke-

Ten name van

ning huur en evt. servicekosten]

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Uw nieuwe adres of correspondentieadres
Contactpersoon
Straatnaam

Huisnr.

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Maak een keuze
Zegt u de huur op van een woning of een woning met parkeerplaats? Vul dan de gegevens
bij 1 in. Als u de huur opzegt voor een garage of niet aan de woning gekoppelde parkeerplaats
vult u de gegevens bij 2 in.
Zegt u de huur op in verband met overlijden, dan vult u ook altijd de gegevens bij 3 in.

1. Huur opzeggen van een woning of een woning met gekoppelde parkeerplaats
Ik wil de huur beëindigen en de sleutels inleveren op
Reden huuropzegging (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Verhuizing naar een koopwoning
Verhuizing naar een huurwoning
Anders: 
In verband met overlijden (vul de gegevens in bij nummer 3)
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2. Huur opzeggen garage of niet aan de woning gekoppelde parkeerplaats.
Ik wil de huur beëindigen van (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
garage

parkeerplaats

met ingang van

Straatnaam

Huisnr.

Reden huuropzegging (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Ik gebruik de garage/parkeerplaats niet meer
Ik ga verhuizen en woon dan te ver weg
Anders: 
In verband met overlijden (vul de gegevens in bij nummer 3)

3. Huur opzeggen i.v.m. overlijden
Datum van overlijden
Contactpersoon
Straatnaam
Postcode
IBAN nummer [voor afreke-

ning huur en evt. servicekosten]

Telefoonnummer

Huisnr.
Plaats
Ten name van
Mobiel nummer

E-mail
Stuur in geval van overlijden van de huurder een kopie van de overlijdensakte mee.
Plaats
Datum [ dd - mm - jjjj ]

Handtekening klant

Handtekening partner

Handtekening erfgenamen in geval van overlijden

Het volledig ingevulde formulier met eventuele bijlage kunt u inscannen en mailen naar:
info@leystromen.nl. Of sturen naar: Leystromen, Antwoordnummer 32, 5100 VH Rijen.
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