gedeeltelijke
huuropzegging
Gebruik dit formulier als één van de twee huurders de woning gaat verlaten of is overleden en de
achterblijvende huurder de huurovereenkomst voortzet.
De gedeeltelijke huuropzegging gaat in op een door u gewenste datum. Als er een (huur)betalingsachterstand is, accepteren wij de gedeeltelijke huuropzegging pas als het achterstallige bedrag is voldaan.

Gedeeltelijke huuropzegging per:
Adres:
Postcode en plaats:
Gegevens vertrokken huurder:

Gegevens overleden huurder:

Naam en voorletter(s):

Naam en voorletter(s):

Nieuw adres:

Overlijdensdatum:

Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
E-mailadres:
De woning blijft bewoond door (achterblijvende huurder):
Naam en voorletter(s):
Geboortedatum:
Telefoon overdag:

E-mailadres:

Betaalt u de huur voortaan van een andere bankrekening? Vul dan ook het bijgaande SEPA-formulier in!
Plaats

Datum

Handtekening vertrekkende huurder

Handtekening achterblijvende huurder

□ Niet van toepassing als huurder is overleden.
De achterblijvende huurder is niet verplicht te ondertekenen, als de vertrokken huurder via de
Basisadministratie van de gemeente (BRP) kan aantonen dat hij/zij de woning verlaten heeft.
Niet van toepassing als huurder is overleden.
Een handtekening van de vertrokken huurder is niet nodig als de achterblijvende huurder kan aantonen dat
deze niet langer op het adres woont, aan de hand van de gegevens uit de BRP.
Scan dit formulier en de eventuele kopie van de BRP-gegevens en stuur deze per e-mail naar:
binnendiensthuur@woonwaard.nl.

doorlopende
SEPA machtiging
Organisatie
Naam:

Woonwaard

Adres:

Hertog Aalbrechtweg 30

Postcode en plaats:

1823 DL Alkmaar

Land:

Nederland

Incassant:

NL66ZZZ370801020000
(huurcontractnummer)

Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Woonwaard om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
• van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
• van Woonwaard.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Let op: Zorg er voor dat de huur altijd voor de eerste van de maand op de bankrekening van Woonwaard
is bijgeschreven.

Huurder
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:

Nederland

IBAN (bankrekeningnummer):

Plaats:

Handtekening

Datum:

