
 

Huuropzegging 
 

 

Gorinchem, ______ / ______  / ______ 

 

Hierbij zeg ik het huurcontract met Poort6 op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 

(minimaal) één maand*. 

 

Naam huurder ____________________________________________________________________ 

 

Naam (eventuele) medehuurder ______________________________________________________ 

 

Adres ___________________________________________________________________________ 

 

Postcode __________________ Woonplaats ____________________________________________  

 

Telefoonnummer (vast) ________________________ Mobiel _______________________________  

 

 

Opzegging woning  

 

Adres ___________________________________________________________________________ 

 

Ik/ wij hu(u)r(en) tot en met _________________________________________________  (datum) 

 

Reden opzegging:  
☐ verhuizing    

☐ overlijden                   Naam gemachtigde/erven  ______________________________________  

                                        Datum uitvaart  _______________________________________________  

 

In geval van overlijden vragen wij u een kopie van de rouwkaart of kopie overlijdensakte toe te voegen 

 

 

Nieuw (correspondentie) adres 

 

Adres ___________________________________________________________________________ 

 

Postcode __________________ Woonplaats ____________________________________________  

 

Per  _______________________________________________________________________  (datum) 

 

 

Overige contactgegevens 

Telefoonnummer ________________________ E-mail  _____________________________________ 

 

IBAN-nummer (i.v.m. eindafrekening)  ___________________________________________________  

 

            z.o.z. 



Asbest 
In colovinyltegels of zeil van voor 1985 werd vroeger vaak asbest verwerkt. Zolang u dit niet beschadigt of 
verwijdert, is dit niet gevaarlijk. Bij verhuizing mag u dit niet zelf verwijderen. Daarom stellen wij u 
onderstaande vragen: 

 

Heeft u zeil of colovinyltegels van 20 x20 ouder dan 1985 liggen?  

☐ Ja ☐ Nee  

 

Heeft u zeil of colovinyltegels onder laminaat of vloerbedekking liggen?  

☐ Ja ☐ Nee  

 

Zo ja, waar: ________________________________________________________________________ 

 

Heeft u onder laminaat of vloerbedekking zwarte lijm, een papierlaag of lijmresten van oud zeil liggen?  

☐ Ja ☐ Nee  

 

Pluspunten 

Om een nieuwe huurder te vinden voor uw woning, wordt deze binnenkort geadverteerd op 

www.woongaard.com. Kunt u twee pluspunten noemen van uw woning die wij wellicht mee kunnen nemen 

in de advertentietekst?  

 

1. ____________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________ 

  

2.  ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ 

 

Doorgeven telefoonnummer 

U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken over het overnemen van spullen. Wel zo prettig. Maar uw 

privacy vinden wij ook belangrijk. Daarom geven wij niet zomaar uw telefoonnummer door aan de nieuwe 

huurder. Wij vragen hiervoor eerst uw toestemming. 

 

☐ Ja, ik geef hierbij toestemming om mijn telefoonnummer door te geven aan de nieuwe huurder. 

 

☐ Nee, ik geef geen toestemming om mijn telefoonnummer door te geven aan de nieuwe huurder. 

 

  

 

Handtekening huurder     Handtekening (eventuele) medehuurder  

 

 

 
_______________________________________  _______________________________________ 
 

 

 

 
Wij nemen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de huuropzegging telefonisch contact met u op om drie 

afspraken te maken: 

 Vooropname 

 Eindopname 

 Groepsbezichtiging (voor de nieuwe verhuur) 


