Opzegging huurovereenkomst
Hierbij zeg ik de huur op van de woning en/of
garage/parkeerplaats/berging die ik via vb&t huur
* Gelieve dit formulier in blokletters in te vullen
Dit zijn mijn gegevens:
De heer/mevrouw
Medehuurder Dhr/Mw
Adres
Postcode

Plaats

Tel. nummer
E-mail
Toekomstig adres

Postcode

Plaats

De huur van de woning en/of garage/parkeerplaats/berging kan alleen opgezegd worden per de eerste van
de maand! Houd rekening met de opzegtermijn die in de huurovereenkomst staat vermeld.
Ik zeg de huur op per
(1e dag van de maand)

Mijn laatste huurdag is
(laatste dag van de voorgaande maand)

Reden verhuizing

Wij gaan zo spoedig als mogelijk een Voorinspectie * inplannen. Kruis hieronder minimaal 3
voorkeursdagen/-tijdstippen aan.

Maandag

08:3011:00


11:0013:30


13:0016:00


Dinsdag







Woensdag







Donderdag







Vrijdag







 geen voorkeur
* Tijdens de Voorinspectie bekijkt onze woninginspecteur de woning en wordt vastgelegd hoe de woning aan het einde
van de huurperiode dient te worden opgeleverd. Deze afspraak duurt ca. 45 min.

Postadres:

Bezoekadressen:

Postbus 412
5600 AK Eindhoven

Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven
T: 040-269 69 19

vgm@vbtgroep.nl
Boschstraat 21 A
6211 AS Maastricht

www.vbtvastgoedmanagement.nl
KvK 17028354
BTW-nr. NL0013.45.746.B01

Gegevens verstrekken aan kandidaat-huurders
Naar aanleiding van de huuropzegging gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Indien wij een
kandidaat-huurder hebben geselecteerd zal deze in de gelegenheid worden gesteld de woning te
bezichtigen. Wij zullen daarom aan kandidaat-huurder(s) jouw telefoonnummer en emailadres
verstrekken, zodat contact opgenomen kan worden voor een bezichtiging.
Dit biedt jou de mogelijkheid om afspraken te maken voor het overdragen van zaken (bijvoorbeeld
gordijnen, vloerafwerking, meubels etc).

Zelf kandidaat-huurder aandragen
Ken je iemand die graag je huurwoning wil overnemen, dan kan je deze perso(o)n(en) bij ons aandragen.
Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de
eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot
het huren van de woning.
Naam kandidaat
Tel. nummer
E-mail
De aangedragen kandidaat-huurder dient zich in te schrijven als woningzoekende via onze website:
www.vbtverhuurmakelaars.nl/inschrijven. Onze verhuurafdeling zal de kandidaat toetsen aan de
toewijzingscriteria. Vb&t behoudt zich het recht voor om een aangedragen kandidaat-huurder af te wijzen.
Wanneer je na het indienen van het huuropzeggingsformulier een kandidaat-huurder wil aandragen, dan
kan dit alleen door dit per mail door te geven aan de verhuurafdeling:
vb&t Verhuurmakelaars
info@vbtverhuurmakelaars.nl

Teken hier
Dit formulier dient ondertekend te worden door elke persoon die op de huurovereenkomst staat vermeld of
medehuurder is.

Datum
Plaats
Handtekening
huurder
Handtekening
medehuurder

Dit formulier volledig ingevuld inscannen en mailen naar: contractmutaties@vbtgroep.nl
Of aangetekend opsturen naar:
vb&t Vastgoedmanagement bv
T.a.v. afdeling contractadministratie
Postbus 412
5600 AK Eindhoven

Postadres:

Bezoekadressen:

Postbus 412
5600 AK Eindhoven

Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven
T: 040-269 69 19

vgm@vbtgroep.nl
Boschstraat 21 A
6211 AS Maastricht

www.vbtvastgoedmanagement.nl
KvK 17028354
BTW-nr. NL0013.45.746.B01

