Woning verlaten
Wat komt daar bij kijken?

Huur opzeggen

Afspraak

Dat kan op twee manieren:

Zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen, neemt
Wetland Wonen binnen twee werkdagen telefonisch
contact met u op. We spreken dan met u een dag en
tijdstip af voor de voor- en eindopname.
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U vult het formulier Huuropzegging op
www.wetlandwonen.nl in.
U vraagt het formulier aan
via 0527 – 24 97 10 of via
info@wetlandwonen.nl

Heeft u een woning van
vóór 1994? Dan kunt u
benaderd worden voor een
asbestinventarisatie.

U kunt elke werkdag
opzeggen. De opzegtermijn
is één maand.

Vooropname

Eindopname

Een medewerker van Wetland Wonen loopt met
u de woning door. Hij noteert wat er vóór de
opleveringsdatum aan uw woning moet gebeuren.
U ontvangt daarvan een rapport.

We lopen met u de woning door en kijken of alles
wat is afgesproken ook uitgevoerd is. Eventuele kosten
handelen we direct af. Samen met de nieuwe huurder
wordt gecheckt of de overname van spullen volgens
afspraak is. We krijgen van u de sleutels van de woning.

tip

Wilt u alvast aan de slag?
Kijk hier voor onze checklist.

tip

Overname door nieuwe huurder

U mag een aantal spullen laten overnemen door de
nieuwe huurder. Wij overleggen met u welke dat zijn
tijdens de vooropname. U vult samen met de nieuwe
huurder dit overnameformulier in. Een kopie hiervan
moet bij de eindopname in de woning zijn.

tip

tip

Met de verhuisservice van TNT Post regelt u
meteen dat u uw post op uw nieuwe adres
ontvangt en belangrijke organisaties op de
hoogte worden gebracht.
Meld uw verhuizing op tijd bij uw energieleverancier
en het waterleidingbedrijf. Kijk hiervoor op de
websites van deze organisaties.
Geef uw verhuizing ook door aan de gemeente.
Dit moet binnen 5 dagen na verhuizing.

Een nieuwe huurder mag pas afspraken maken
als hij/zij van ons de ‘Gefeliciteerd-brief’ heeft
ontvangen. Controleer dit goed.

Hebt u nog vragen? Mail naar verhuizen@wetlandwonen.nl of bel naar 0527 - 24 97 10

