
Kantoor Julianaweg 190, 1131 DL Volendam Telefoon 0299-399960 E-mail info@devooruitgang.com Website www.devooruitgang.com

Gegevens 
huurder(s)

Voorletters

Naam 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

E-mail

Nieuw (tijdelijk) adres

Postcode en woonplaats 

Correspondentieadres

Postcode en woonplaats

Huurder

 Dhr Mw  

Medehuurder (indien van toepassing)

 Dhr Mw  

Als huurder kunt u alleen onder strikte voorwaarden uw huurwoning in bewaring geven aan een huisbewaarder. Eén van de 
voorwaarden is dat u als huurder middels dit formulier de huur voorwaardelijk opzegt. De voorwaardelijke huuropzegging vervalt 
zodra ondergetekende zich persoonlijk (en met een geldig legitimatiebewijs) meldt bij De Vooruitgang, uiterlijk op de datum waarop 
de huur voorwaardelijk is opgezegd en de huurder aangeeft de woning weer zelf te gaan bewonen. Indien ondergetekende zich niet 
meldt en/of niet meer het hoofdverblijf zal hebben in de woning wordt deze huuropzegging onvoorwaardelijk/definitief en eindigt de 
huurovereenkomst op voornoemde datum. Wanneer dit formulier ingevuld en ondertekend bij De Vooruitgang is ingeleverd, verklaren 
ondergetekenden op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de regels en voorwaarden die gelden voor huisbewaring, zoals 
omschreven op de pagina ‘Huisbewaring’ op onze website (www.devooruitgang.com). Wij verzoeken u deze informatie aandachtig 
door te lezen voordat u dit formulier invult en inlevert.

Ondergetekende zegt hierbij de huur op van onderstaande woning.

Voorwaardelijke huuropzegging 
bij huisbewaring

Woning waarvoor de huur voorwaardelijk wordt opgezegd

Adres                                                                                                                                                                                    Postcode                                                                                                           

Woonplaats                                                                                                                                         Datum opzegging

V
er

si
e 

05
-0

1-
22

U dient dit formulier ingevuld en ondertekend 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).

Huurder Medehuurder (indien van toepassing)

Datum, plaats en handtekening Datum, plaats en handtekening

De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te twijfelen aan de juistheid van de door u ingevulde en aangeleverde informatie. 
Deze informatie wordt bewaard en kan worden gebruikt om woongerelateerde fraude op te sporen en tegen te gaan.

Ondertekening


