Huuropzegging medehuurder
❏

Ik ga verhuizen, maar een medehuurder die ook op het contract staat blijft achter.

Naam vertrekkende huurder:

			

Adres opzegging woning:

huisnr.:

Postcode en plaats:

			

Telefoonnummer(s):

			

Adres opzegging

parkeerplaats, garage of berging:

			

Deelt hierbij mee dat hij/zij de huurovereenkomst van bovengenoemde woning en/of parkeerplaats, garage of
berging wenst te beëindigen. Datum laatste huurdag vertrekkende huurder:

Indien de huur van een ander rekeningnummer moet worden afgeschreven, graag hieronder nieuw IBAN invullen.

Woont u in een complex en wilt u het naamplaatje aanpassen? Geef dan hieronder de tekst aan voor op het naamplaatje.

De huur kan elke werkdag van de maand worden opgezegd. De opzegtermijn is tenminste één maand. De laatste huurdag mag niet in een
weekend of op een feestdag vallen. De opzegtermijn gaat in op het moment dat dit formulier is ontvangen door Kennemer Wonen. Er mag
geen huurachterstand zijn. Door het tekenen van dit formulier realiseert de medehuurder die achterblijft zich dat hij/zij alleen
verantwoordelijk wordt voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Het gaat hier niet alleen om het betalen van
de huur, maar ook om het onderhoud van de woning en het herstellen van eventuele gebreken.

Toekomstig correspondentieadres vertrekkende huurder (verplicht invullen):
Adres:

huisnr.:

Postcode en plaats:

			

Contactpersoon:

			

Telefoonnummer(s):

			

E-mailadres:

			

Handtekening vertrekkende huurder:

			

Naam achterblijvende huurder:

			

Telefoonnummer(s):

			

E-mailadres:

			

Handtekening achterblijvende huurder:

			

Datum:
Z.O.Z.

(072) 8 222 888
info@kennemerwonen.nl
www.kennemerwonen.nl

Huuropzegging medehuurder

Vergeet niet de volgende stukken bij uw aanvraag te doen:

Staat u beiden op het huurcontract?
ü

Formulier huuropzegging medehuurder;

ü

Uittreksel Basis Registratie Personen van de gemeente van de vertrekkende huurder.
Op dit uittreksel moet het nieuwe adres staan;

ü

Bij scheiding: het echtscheidingsconvenant of bevestiging van beëindiging geregistreerd partnerschap.

Is de achterblijvende huurder niet bij ons bekend (bijvoorbeeld als u in het verleden uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap niet aan ons heeft doorgegeven)?
ü

Formulier huuropzegging medehuurder;

ü

Uittreksel Basis Registratie Personen van de gemeente van de vertrekkende huurder.
Op dit uittreksel moet het nieuwe adres staan;

ü

Uittreksel Basis Registratie Personen van de gemeente van de achterblijvende huurder.
Hiermee toont u aan dat u uw hoofdverblijf in de woning heeft;

ü

Bij scheiding: het echtscheidingsconvenant of bevestiging van beëindiging geregistreerd partnerschap.

Bij een huurachterstand kan de medehuurderschap niet beëindigd worden.
De achterstand moet eerst ingelopen worden.
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