
 

 

FORMULIER HUUROPZEG 
Startdatum opzeg:  

Einddatum opzeg:  
Namen van alle huurders (hoofhuurder + eventuele partner) 

 

 

Adres van de op te zeggen woning:  
  

Adres van garage, staanplaats of carport (als je die apart huurt van Volkshuisvesting): 

Reden van vertrek:  

Nieuw adres:   

Telefoonnummer:  Bankrekeningnummer:  

    

 

DUID AAN ALS JE OOK KANDIDAAT-HUURDER BENT EN NIET MEER OP DE WACHTLIJST WIL STAAN 
  Ik ben kandidaat-huurder en ik wens mijn dossier stop te zetten vanaf ……………………………….….. 

 

 Volgende zaken werden met de huurder afgesproken: 

• De huurder moet tijdens de opzegperiode de contractuele verplichtingen nog steeds naleven. Dit betekent dat:  
o de huur betaald moet worden tijdens de opzegperiode; 
o de huurder toelating moet geven aan nieuwe huurders om de woning te bezoeken; 
o de huurder de woning moet onderhouden; 
o … 

 

• De huurder zal aanwezig zijn op de voorcontrole die plaatsvindt op:  
  

 

• De huurder zal aanwezig zijn op de plaatsbeschrijving die plaatsvindt op:  
  

 

• Een medewerker van Volkshuisvesting zal een plaatsbeschrijving van de woning opmaken. De huurder zal deze 
plaatsbeschrijving ondertekenen. Daarna zal de huurder de sleutels afgeven aan de medewerker. De huurder geeft 
ook een bewijs af dat de verwarmingsketel onderhouden werd.  

 

• Als de huurder niet aanwezig is op de afgesproken datum en uur van plaatsbeschrijving, wordt de 
plaatsbeschrijving die door de medewerker van Volkshuisvesting werd opgemaakt als correct beschouwd voor de 
afrekening van de huurwaarborg. De huurder moet dan de sleutels van de woning afgeven in het kantoor van 
Volkshuisvesting te A.Van Landeghemplein 2 in Willebroek, ten laatste de laatste werkdag van de maand waarin de 
huuropzeg stopt. Als de huurder dit niet doet, rekent Volkshuisvesting een volledige maand huur extra aan. 

 

• Als de huurder niet aanwezig is op de afgesproken datum en uur van de voorcontrole en/of plaatsbeschrijving zal 
er hem per gemiste afspraak een administratiekost van 15 euro aangerekend worden.  

 

ALLEEN INVULLEN ALS DIT NODIG IS:  

De huurder kan zelf niet aanwezig zijn op de voorcontrole en/of plaatsbeschrijving en geeft volmacht aan: 

   

om de voorcontrole en/of plaatsbeschrijving bij te wonen en de nodige documenten te ondertekenen. 

 

Handtekening huurder(s) : 


