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Opzeggen medehuurderschap 
  Gedeeltelijke huuropzegging 
 

   

Uitleg 
Een gedeeltelijke huuropzegging betekent dat slechts een van beide huurders de huur beëindigt. De 

woning blijft dus bewoond door de andere huurder. Deze vorm van huuropzegging komt vaak voor 

bij een relatieverbreking of echtscheiding. Het eerste deel van het formulier moet worden ingevuld 

door de huurder die de huurovereenkomst wil beëindigen. Het tweede deel van het formulier moet 

worden ingevuld door de andere huurder, die de huurovereenkomst wil voortzetten. 

 

Deel I 
In te vullen door de huurder die de huurovereenkomst wenst te beëindigen 

Ondergetekende zegt hierbij de huur op van de woning, 

Naam huurder 

 
Adres:      
 
Postcode en plaats:                                                    
 
Telefoonnummer:  
 
 
Gewenste datum einde             
huurovereenkomst: 
                                             DD                   MM                   JJJJ  
Rekening houdend met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn van één maand gaat in 
op de dag dat de volledig ingevulde en ondertekende  schriftelijke opzegging bij ons wordt 
ontvangen. 
 
Nieuw (correspondentie)adres: 
 
 
Postcode en plaats:  
 

Plaats en datum ondertekening:  

Handtekening (mede) huurder:      
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Deel II 

In te vullen door de huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten 
 

Naam Huurder 
 

Telefoonnummer:  
 
Rekeningnummer betaling huur: 
 
 

Wijze van betaling: О  Automatisch incasso begin van de maand    
  

О  Acceptgiro  

     

Ondergetekende verklaart in te stemmen met de huuropzegging van de medehuurder. 
Met het ondertekenen van dit huuropzeggingsformulier verklaart ondergetekende 
tevens alle lusten en lasten over te nemen per de genoemde huuropzegdatum. 

 
Plaats en datum ondertekening:  

Handtekening(mede) huurder:      

 

 

 
 Belangrijke informatie voor beide huurders 
De huurovereenkomst wordt vanaf de vermelde huuropzegdatum, onder alle lusten en lasten 

voortgezet op naam van de achterblijvende huurder. Er wordt géén nieuwe huurovereenkomst 

afgesloten. Tot genoemde huuropzegdatum blijven beide huurders aansprakelijk voor alle 

plichten genoemd in de huurovereenkomst. Allebei de huurders ontvangen een bevestiging van 

deze huuropzegging. 

Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers. U kunt ons bereiken op 

werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30  tot 16.30 uur op telefoonnummer 043-455 1673. 

Uiteraard kunt u ook bij ons op kantoor komen, Pastoor Ruttenstraat 32, 6281 AB Mechelen. 

Wij kunnen uw huuropzegging alleen verwerken als alle gegevens zijn ingevuld. 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar:  

Wonen Wittem, Antwoordnummer 8702, 6280 ZX Mechelen (Een postzegel plakken 

hoeft niet) 

 

 

 


