Opzegformulier
De opzegtermijn bedraagt drie maanden, tenzij de huurder opgenomen wordt in een
woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang van personen met een handicap. In
dat geval bedraagt de opzegtermijn één maand. De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag
van de maand die volgt op de maand waarin de huurder met een aangetekende brief de
huurovereenkomst heeft opgezegd. Alle meerderjarige bewoners moeten mee ondertekenen!
Als u de opzeg betekent via formulier, dient u dit ingevuld en per aangetekende post terug te zenden
naar: Dijledal cvba so, Vaartkom 1 B, 3000 Leuven.
Naam: .............……....................……................................................................................................
Adres:.............................................................……….......................................................................
Huidige datum: ........................………………..

Vrij voor: ..........….….....................................…

Dag en uur van nazicht : ...................................................................……….....................................
(afspraak te regelen met de dienst verhuring : t 016 25 24 15)
-In geval van afwezigheid bij dit nazicht zal de woonst nagezien worden door een deurwaarder op uw
kosten.
-Alvorens kan overgegaan worden tot het nazicht dient de woning volledig ontruimd te worden.
-De sleutels worden onmiddellijk na het ondertekenen van de contradictoire plaatsbeschrijving aan de
afgevaardigde van de maatschappij overhandigd.
Huurt u een garage, autostaanplaats of fietsenberging ? ............... indien ja, nr: ....…….................
Nieuw adres: ........................................................................................….........................................
(of naam en adres van de persoon waar de afrekening wordt naartoe gestuurd)
Telefoonnummer...................………………….. Bankrekeningnummer .......................................…….....
Gedurende gans de opzegperiode heeft de verhuurder het recht het gehuurde goed gedurende twee
dagen in de week en twee opeenvolgende uren per dag door de kandidaat-huurders te laten
bezichtigen. Elke partij bepaalt één van deze twee dagen en uren.
Te bezichtigen:
bepaald door Dijledal: woensdag van 14 tot 16u
bepaald door de huurder : …………..………………………………………………..…………...
Het gewenste aankruisen a.u.b. :
 Ik zal persoonlijk aanwezig zijn bij het nazicht.
 Ik geef volmacht aan…………………………………………………………………………….… om de contradictoire
plaatsbeschrijving bij te wonen en de nodige documenten te ondertekenen.
Handtekening(en) huurder(s), voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding “gelezen
en goedgekeurd”:

