
Huuropzeggingsformulier 

Straat

Huisnummer + evt. toevoeging

Postcode

Plaats

Beëindiging van de huurovereenkomst kan elke maand tegen een voor huurbetaling 
overeengekomen dag (doorgaans de eerste dag van een kalendermaand) en met inachtneming van 
een opzegtermijn. De opzegtermijn voor een huurwoning is minimaal één maand. De opzegtermijn 
voor winkel- en bedrijfsruimtes kan per object verschillen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar uw 
huurovereenkomst. 

Adres van het gehuurde 

Achternaam

Voorletter(s)

E-mail adres

Telefoonnummer

Uw gegevens

Huurt u naast bovenstaande nog iets zoals een parkeerplaats of garagebox?

Nee Ja, namelijk:

Huuropzegging

Ik zeg de huur op per
(1e dag van de maand)

Reden verhuizing

Vul hier uw nieuw/correspondentie adres in

Straat

Huisnummer + evt. toevoeging

Postcode

Plaats 

Land
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Naar aanleiding van uw huuropzegging gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Hiertoe zullen 
door de verhuurmakelaar mogelijk één of meerdere bezichtigingen of een kijkmoment worden 
ingepland. Wij zullen uw gegevens daarom aan de verhuurmakelaar doorgegeven zodat contact 
opgenomen kan worden voor een bezichtiging. 

Gegevens zelf aangedragen kandidaat-huurder

Indien u zelf een kandidaat huurder bij ons aandraagt, zullen wij deze met voorrang in behandeling 
nemen. De aangedragen kandidaat huurder dient hiertoe het inschrijfformulier volledig ingevuld bij 
ons in te leveren. Dit inschrijfformulier is te downloaden via onze website. 

* Let op: verhuurder behoudt zich het recht om een aangedragen kandidaat af te wijzen.

Ondertekening

Datum

Plaats

Handtekening huurder

Handtekening medehuurder

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Ingevulde formulieren kunnen 
per mail gestuurd worden aan contracten@ruijters.nl of per post:

Ruijters vastgoedmanagers
t.a.v. afdeling contracten
Postbus 1236
6201 BE Maastricht

Achternaam

Voorletter(s)

E-mail adres

Telefoonnummer
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