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U bent erfgenaam en wilt de huur opzeggen van een huurder van Woonpartners
die is overleden. Meer informatie over huuropzegging vindt u in onze brochures
Algemene Huurvoorwaarden en Verhuizen.
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Zo werkt het
Vul dit formulier volledig en correct in en stuur het naar ons op. Daarbij voegt u kopieën van
de volgende documenten:
• legitimatiebewijs van de overledene;
• overlijdensakte of rouwkaart;
• uw legitimatiebewijs.
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Uw persoonlijke gegevens
Naam:

m/v

Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:
Gegevens overleden huurder
Naam:

m/v

Geboortedatum:
Datum overlijden:
Straat en huisnummer:
Rekeningnummer:
Zie achterkant van dit formulier >>

Overige informatie
Ik wil de huur opzeggen van een:
woning
Straat:
Nummer:
garagebox/parkeerplaats
Straat:
Nummer:
De laatste huurdag is:

De door u opgegeven datum is definitief, met inachtneming van de opzegtermijn.*
* De dag van binnenkomst is de opzegdatum.

Verklaring erfgenaam
Met het invullen van dit formulier zeg ik de huur van bovenstaande woning, garagebox en/of parkeerplaats op.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Datum:

Handtekening erfgenaam:

Mist u informatie of loopt u tegen andere problemen aan, dan kunt u altijd contact opnemen met Woonpartners.
Onze medewerkers helpen u graag verder. Stuur een e-mail naar info@woonpartners.nl of bel: (0492) 508 800.
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Retouradres
Stuur dit formulier met bijlagen naar:
Woonpartners
Postbus 6006
5700 ES HELMOND

