P

In te vullen door DE ARK:
Huurnummer : …………………………………
Piramide-ID : ……………………………………
Datum : …………………………………………..

HUUROPZEG
Vul dit document duidelijk in en stuur aangetekend terug.

GEGEVENS HUURDER:
Naam: ………………………………………………………………… Voornaam: …………..….………………………………………….…..
Straat + huisnummer: ………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Gemeente: …………………………………………………..………………..………… Postcode:………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon (telefoonnummer + adres): ……………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Met dit formulier geef je opzeg van je woning/garage/fietsenberging/moestuin:


vink de juiste reden van de opzeg aan



vul de gegevens duidelijk in



onderteken het document en stuur het aangetekend terug naar DE ARK



hierna ontvang je een bevestiging van de opzeg met de juiste opzegdata

REDEN VAN OPZEG:

□ Ik verhuis naar een andere woning die NIET van DE ARK is omdat ………………………………………………………
Je opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat volgende maand in.
Adres nieuwe woning: ………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Mutatie: ik verhuis naar een andere woning van DE ARK
De verhuring eindigt de dag vóór je nieuwe contract ingaat. Je betaalt geen dubbele huur.
Adres nieuwe woning: …..………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Ik verhuis naar een woonzorgcentrum of een andere instelling
(LET OP! Een serviceflat valt niet onder een woonzorgcentrum of andere instelling!)
Je opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat volgende maand in.


Ik voeg toe: een attest van opname

P

□ Wegens overlijden van ……………………………………………….………………………………………………………………………
Datum overlijden ……/……/…………
Standaard stopt de verhuring op het einde van deze maand, op voorwaarde dat de woning leeg en netjes
kan zijn. Indien nodig, kan dit worden uitgesteld naar het einde van de volgende maand.


Ik voeg toe: een overlijdensakte

□ Ik wens geen gebruik meer te maken van mijn garage/moestuin/fietsenberging/……………………………….
gelegen te …………………………………………………………. (pandnummer: ……………………………).
Je opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat volgende maand in.

WAARBORG
Een eventueel saldo wordt teruggestort na het einde van de opzegperiode.
Vul hieronder het rekeningnummer in waarop het saldo mag worden teruggestort:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

OPMERKINGEN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

HANDTEKENING HUURDER

HANDTEKENING PARTNER (indien van toepassing)

(gelezen en goedgekeurd)

(gelezen en goedgekeurd)

