
 

 

 

 

 

 
Verzoek wijziging tenaamstelling huurovereenkomst vertrekkende huurder 
Dit formulier beiden ondertekenen en samen met onderstaande gegevens inleveren.  

 Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen. Dit kunt u doen door van de huurder en vertrekkende huurder een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen of u kunt zich bij ons op kantoor legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs 

 Inkomensgegevens van de blijvende huurder. 
 Eventueel gerechtelijke uitspraak aan wie de woning is toegewezen (b.v. echtscheidingsconvenant). 

 

Hierna zullen de gewijzigde gegevens worden aangepast. U ontvangt hiervan een bevestiging. 

Verzoek om de tenaamstelling op huurovereenkomst te wijzigen voor de woning: 

Contractnummer  :  

Adres   :  

Postcode en plaats :  

Vertrekkende huurder: 

Naam huurder  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Huurder verklaart de woning op bovenstaand adres daadwerkelijk te hebben verlaten en woont nu op: 

Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email adres  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Huurder verklaart onvoorwaardelijk afstand te doen van de rechten van bovengenoemde huurwoning.   

Hieronder verstaan wij ook de waarborgsom. 

Bovengenoemde doet afstand van de rechten van de woning en draagt deze over aan: 

Naam   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email adres  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

BIC   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wanneer u de huur via onze automatische incasso wilt voldoen kunt u het bijgaand formulier invullen en ondertekenen)  

Datum: …………………………………  Handtekeningen:  …………………………………………………………… 

  

Verzoek tot         

Wijziging 

tenaamstelling 

huurovereenkomst 

vertrekkende huurder 



 

 

 

 

 

 

 

Automatische incasso 

 

 

Vanaf ………………………………………………………………………………………………… (datum) heb ik,  

Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80 in Poortugaal gemachtigd, om maandelijks de huur van  

IBAN: …………………………………………………………………………… BIC: ………………………………………………………… 

automatisch te incasseren voor de woning :  

Dit bedrag wordt rond de 1e van de maand afgeschreven. 

Contractnummer:  

 

Machtiging intrekken? Betaling terugboeken? 

U kunt op elk gewenst moment de automatische incasso stopzetten. Als u uw machtiging wilt intrekken geeft u dit schriftelijk door aan 

Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80, 3171 EH  POORTUGAAL.  

Als u het niet eens bent met een bepaalde afschrijving dan kunt u uw bank, na afschrijving, opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te 

storten.  

Huurprijswijziging 

Veranderingen van de huurprijs worden altijd vooraf schriftelijk medegedeeld, waarna het bedrag van de automatische incasso door 

Woningbouwvereniging Poortugaal wordt aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzoek tot        

Wijziging 

tenaamstelling 

huurovereenkomst 

vertrekkende huurder 

 



 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande strook afknippen en inleveren bij:  Woningbouwvereniging Poortugaal   

      Dorpsstraat 80 

      3171 EH  POORTUGAAL 

 

Bewaar het bovenste deel bij uw administratie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres   :  

Postcode  :     Woonplaats:  

geeft vanaf …………………………………………………………… (datum) tot stopzetting / huurbeëindiging  

machtiging aan Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80 in Poortugaal, om van  

IBAN: …………………………………………………………………………… BIC: ………………………………………………………… 

maandelijks de huur automatisch te incasseren voor de woning:  

        Contractnummer:  

Dit bedrag wordt rond de 1e van de maand afgeschreven. 

 

 

Datum:  …………………………       Handtekening: ……………………………………………………………… 

 

 

 

Verzoek tot       

Wijziging 

tenaamstelling 

huurovereenkomst 

vertrekkende huurder 


