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Huuropzegging 
beide huurders
Dit formulier gebruikt u wanneer u samen met uw medehuurder de huur van uw woning wilt opzeggen. Het formulier dient ondertekend te 
worden door zowel de hoofdhuurder als de medehuurder. Meer informatie over de afhandeling van de huuropzegging en voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan, vindt u op www.devooruitgang.com. Wij adviseren u deze informatie aandachtig door te lezen voordat u de huuropzegging 
bij ons indient. De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te twijfelen aan de juistheid van de door u aangeleverde informatie.

In te vullende door de vertrekkende hoofdhuurders
De ondergetekende zegt hierbij de huur op van bovenstaande woning.

 Dhr Mw Voorletters  Naam 

Geboortedatum                                                                                             Telefoon                                                    

E-mail Ik zeg de huur op per (datum)

Mijn nieuwe adres                                                                                                   Postcode                                    Plaats
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U dient dit formulier ingevuld bij ons in te leveren. Dat kan op de volgende manieren: in onze brievenbus (aan de Julianaweg 190 in 
Volendam), per e-mail (als PDF-document, naar info@devooruitgang.com), of per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, 
t.a.v. de afdeling administratie, Postbus 30, 1130 AA Volendam).

Reden van opzegging

Samenwonen

Gekozen voor een koopwoning

Woning bevalt niet meer, want... (gebruik veld hiernaast)

Complex bevalt niet meer, want... (gebruik veld hiernaast)

Anders, namelijk... (gebruik veld hiernaast)

In te vullen door contactpersoon (indien van toepassing)
Indien deze huuropzegging wordt ingevuld door iemand anders dan de huurders zelf, bijvoorbeeld door een familielid, verzoeken 
wij u hieronder de contactgegevens van deze persoon in te vullen. De opzegging moet wél door de huurders zélf worden ondertekend!

Voor- en achternaam contactpersoon  Telefoon

Adres                                                                                                                                      Postcode                                        Plaats

In te vullen door de vertrekkende medehuurder
De ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de huuropzegging.

 Dhr Mw Voorletters                                 Naam                                                                            Geboortedatum

Telefoon                                                                                       E-mail

Handtekening vertrekkende medehuurderHandtekening vertrekkende hoofdhuurderDatum

Plaats

Betreffende woning

Adres                                                                                                                                      Postcode                                        Plaats

Voorinspectie (in te vullen door De Vooruitgang)
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