Huuropzeggingsformulier voor nabestaanden
U kunt de huur op elk moment opzeggen met het formulier hieronder. De opzegtermijn is één maand. U
kunt zelf de datum aangeven. Houd er rekening mee dat uw laatste huurdag niet in het weekend valt of op
een feestdag. Is dit wel het geval dan past Woonpunt de datum van de laatste huurdag aan. Binnen een
paar dagen ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
Gegevens van de overledene
Achternaam________________________________________________ Voorletters_______________________________
Straat _____________________________________________________ Huisnummer (+ toevoeging)_______________
Postcode _______________________Woonplaats _________________________________________________________

Datum opzegging
Laatste huurdag (datum invullen) _____________________________________________________________________
Let op: deze datum is definitief, u kunt deze niet meer wijzigen.
U kunt de huurovereenkomst elke werkdag beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van
1 maand. De laatste huurdag mag niet in het weekend vallen of op een feestdag. Is dit wel het geval
dan past Woonpunt dit aan.
Zijn er medische aanpassingen aan de woning, zoals een traplift of een onderrijdbare keuken?
 ja

 nee

Correspondentie adres nabestaanden
Wij hebben een adres en rekeningnummer nodig voor het versturen van de eindafrekening of de afrekening
stook-/servicekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de u nog geld van Woonpunt tegoed heeft.
Geeft u Woonpunt toestemming om uw contactgegevens (alleen naam, telefoonnummer en/of e-mailadres)
door te geven aan nieuwe huurders? Dan kunnen deze contact met u opnemen voor de overname van spullen.
 ja

 nee
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Relatie tot overledene

Naam contact persoon _______________________________________________________________________________
Voorletter(s) _________________________________________________________________________________________
Straat _________________________________________ Huisnummer (+ toevoeging)___________________________
Postcode ______________________________________ Woonplaats _________________________________________
Land _______________________________________________________________________________________________
E-mail adres ________________________________________________________________________________________
Woonpunt gebruikt uw e-mailadres ook voor toekomstige klantcontacten.

Telefoonnummer_____________________________________________________________________________________
Uw rekeningnummer (volledige IBAN-notatie gebruiken) _______________________________________________

Op naam van _______________________________________________________________________________________

Documenten toevoegen
Bij het opzeggen van de huur ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte en (indien van
toepassing) een afschrift van de Verwerping van de erfenis.

Dit formulier kunt u ingevuld versturen naar:
Woonpunt
Postbus 1112
6201 BC Maastricht

Ondertekening

Naam ______________________________________________________________________________________________
Plaats _________________________________________ Datum ______________________________________________

Handtekening _______________________________________________________________________________________
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