Huuropzegging wettelijke medehuur
Ondergetekende(n)
Huurder

dhr

mevr

dhr

mevr

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mail

Medehuurder
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mail

Welke relatie bestond tussen u beide?

Wie van u zegt de huur op?
Naam
Nieuw adres
Postcode
Woonplaats

1800410818

Ingangsdatum nieuw adres

Postbus 604, 8000 AP Zwolle 038 851 02 00 www.deltawonen.nl info@deltawonen.nl kvk zwolle 05003860
IBAN NL33RABO0171614674 btw NL 0026.39.579.B01

Wat is de reden om het huurderschap te beëindigen?
echtscheiding
er is geen sprake meer van een duurzame gemeenschappelijke huishouding
anders namelijk

U heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Per welke datum zegt u de huur op?

Is het medehuurderschap bij ons niet bekend?
Was u gehuwd en daardoor van rechtswege medehuurder? Lever dan de volgende papieren aan:
•• Kopie van het trouwboekje of geregistreerd partnerschap.
•• Gescheiden? Dan ook een kopie van de inschrijving van het echtscheidingsvonnis in het echtscheidingsregister.
Heeft u een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd? Lever dan de volgende papieren aan:
•• Uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente. Daaruit moet blijken dat u 2 jaar of langer onafgebroken op het adres
ingeschreven staat.
•• Kopie van papieren waaruit blijkt dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Bijvoorbeeld een
samenlevingscontract, een en-/of-bankrekening, of een gezamenlijke verzekering. Ook daarvoor geldt dat het minimaal 2 jaar
geleden is ingegaan.
Bankrekeningnummer
Wilt u de huur van een ander rekeningnummer afgeschreven hebben? Gebruik dan de machtigingskaart.

Datum

Handtekening huurder

Handtekening medehuurder

INTREKKEN MACHTIGING
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:
Naam

deltaWonen

Adres

Postbus 604

Postcode

8000 AP

Woonplaats

Zwolle

Land

Nederland

Incassant ID

NL13ZZZ050038600000

om van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens:
Kenmerknummer

Niet invullen

Reden betaling

Huur

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Land
Telefoon

Email

IBAN
Bank Indentificatie (BIC)**
Plaats en datum

Handtekening

** Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

TERUGBOEKEN? NEEM CONTACT OP MET UW BANK

Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u de betaling binnen 8 weken laten
terugboeken. Neem hiervoor na de afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw
bank ook vragen om een afschrijving van te voren tegen te houden. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam

deltaWonen

Adres

Postbus 604

Postcode

8000 AP

Woonplaats

Zwolle

Land

Nederland

Incassant ID

NL13ZZZ050038600000

Kenmerknummer

Niet invullen

Reden betaling

Huur

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan deltaWonen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
deltaWonen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Land
Telefoon

Email

IBAN
Bank Indentificatie (BIC)**
Plaats en datum
** Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Handtekening

