FORMULIER HUUROPZEGGING
BRIDGES WONEN
7 SEPTEMBER 2020, VERSIE 1

Beste huurder,
Wat jammer dat u bij ons weggaat. We hopen dat u een fijne tijd heeft gehad en met
een glimlach aan ons terugdenkt. Bent u in de toekomst op zoek naar een (nieuwe) plek
om te wonen of ondernemen? Denk nog eens aan ons. We helpen u graag.
Voordat u gaat…
Een formaliteit, maar wel belangrijk: vul dit formulier volledig in en stuur het aan ons
terug. Alleen dan kunnen wij uw huuropzegging in behandeling nemen.
Wij wensen u het allerbeste en zien u graag weer bij Bridges Real Estate!
Hartelijke groet,
Het team van Bridges Real Estate

HUUROPZEGGING
Hierbij deelt ondergetekende/delen ondergetekenden mede dat hij/zij de
huurovereenkomst voor:
Straatnaam en huisnummer:
en/of parkeerbox/-plaats:
Postcode en plaats:
Opzegt/opzeggen per:

(1e dag van de maand)

De opzegtermijn bedraagt minimaal één kalendermaand. Opzeggen kan alleen per de
eerste van de maand. Uw huuropzegging dient derhalve te geschieden uiterlijk voor
de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin u wenst op te zeggen.
Bijvoorbeeld: wilt u uw huur per 1 augustus opzeggen, moet de huuropzegging vóór
1 juli door ons zijn ontvangen.
Reden verhuizing:

VERGEET DE ACHTERKANT NIET!

NIEUW ADRES EN CONTACTGEGEVENS
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaats:
Land:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres(sen):

BANKREKENINGNUMMER UITBETALING WAARBORGSOM
(INDIEN VAN TOEPASSING)
Bankrekeningnummer (IBAN):
Ten name van:

ONDERTEKENING
Huurder

Medehuurder
(verplicht, indien van toepassing)

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum ondertekening:

Indien u gehuwd bent of indien de Huurovereenkomst ook op naam van uw partner staat,
dient de huuropzegging door beide personen ondertekend te worden. Een huuropzegging is
niet vrijblijvend. Als u een huuropzegging heeft ingediend, kan deze niet zonder meer eenzijdig
worden ingetrokken. Na ontvangst wordt uw huuropzegging schriftelijk door ons bevestigd.
U ontvangt dan ook de nodige informatie over de verdere afhandeling van uw huuropzegging.

WIJ ZIEN U GRAAG TERUG!
Bridges Real Estate
Maliebaan 8
3581 CM UTRECHT
info@bridgesre.nl
www.bridgesre.nl

