
 

  

 
 
 
 
 

EENZIJDIGE HUUROPZEGGING (AFSTANDSVERKLARING) 
 

Je vult dit formulier in als je nu samen op het huurcontract staat, maar één persoon de huur wil 
opzeggen. De andere persoon blijft de woning huren. De laatste huurdag van de vertrekkende 
persoon is om administratieve redenen altijd op de laatste dag van een maand.  
 

Adres 
 

 

 
 
REDEN EENZIJDIGE HUUROPZEGGING 

O Echtscheiding (stuur een kopie mee van het echtscheidingsconvenant waarin de woning is toegewezen en  

     een bewijs van de inschrijving hiervan in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP))  
O Beëindiging geregistreerd partnerschap (stuur een kopie mee van de ontbinding van dit partnerschap  

     waarin ook staat wie in de woning blijft wonen) 
O Beëindiging samenwonen 

O Anders, namelijk: 
 
 
 

 
 
GEGEVENS VERTREKKENDE HUURDER 

Naam  

Geboortedatum  

Einddatum huurcontract (altijd de 

laatste dag van een maand) 
 

Toekomstig adres  

Toekomstige postcode  

Toekomstige woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
 
GEGEVENS ACHTERBLIJVENDE HUURDER 

Naam  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
 
BETAALGEGEVENS ACHTERBLIJVENDE HUURDER 

Verandert de bankrekening 
waarvan de huur wordt betaald?   

O  Ja (vul hieronder in)   
O  Nee (de huur blijft van deze rekening afgeschreven worden) 

Nieuwe IBAN  

Op naam van  

 

De achterblijvende huurder geeft door ondertekening van dit formulier toestemming de huur 
automatisch af te schrijven van de beschreven bankrekening.  



 

  

 
 
 
 
 
INDIEN VAN TOEPASSING 

Huur je samen een woning in de vrije sector (dus geen sociale huurwoning)?  
Dan levert de achterblijvende huurder ook een recente inkomensverklaring van de 
belastingdienst + drie recente loonstroken aan.  
(Als je een sociale huurwoning huurt, hoef je geen inkomensgegevens aan te leveren) 
 
 
Door ondertekening van dit formulier doet de vertrekkende huurder per de beschreven datum 
afstand van alle rechten en plichten die horen bij de huurovereenkomst. De vertrekkende 
huurder blijft tot de genoemde einddatum aansprakelijk voor alle rechten en plichten die horen 
bij de huurovereenkomst.  
 
De achterblijvende huurder gaat akkoord met bovenstaande afstandsverklaring en zet de 
huurovereenkomst voort met alle rechten en plichten die daarbij horen.  
 
 
 
Datum: …………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………………… ……… …………………………………………………… 
Handtekening vertrekkende huurder     Handtekening achterblijvende huurder   
   
 


