
Als u gaat verhuizen heeft u veel zaken aan uw hoofd.  

U bent waarschijnlijk al volop bezig met uw nieuwe woning. 

Maar voordat u uw huidige woning verlaat moeten er nog 

allerlei dingen geregeld worden. Dat doet u samen met 

Woningbelang. Om prettig afscheid van elkaar te nemen 

hebben wij een duidelijke procedure ontwikkeld. Dan weet u 

waar u aan toe bent. In deze folder staat alles over verhuizen 

op een rijtje.

Opzeggen van de huur
De huur van uw woning zegt u op door het huuropzeggings-
formulier in te vullen. Dit formulier staat op www.woning-
belang.nl. U kunt het ook telefonisch aanvragen. Heeft u 
medehuurders? Zij moeten het huuropzeggingsformulier ook 
ondertekenen of een machtiging verstrekken. U kunt de huur 
per willekeurige werkdag opzeggen. U heeft een opzegter-
mijn van maximaal 3 maanden en minimaal één maand. De 
periode tussen inleverdatum van het formulier én uw laatste 
huurdag moet minimaal één maand zijn. U zegt de huur per 
werkdag op. Ook de laatste huurdag moet een werkdag zijn. 
U kunt het ingevulde huuropzeggingsformulier opsturen of 
mailen naar info@woningbelang.nl. Zegt u de huur liever per-
soonlijk op? Hiervoor kunt u ’s ochtends terecht aan de balie. 
Wij maken dan direct een afspraak voor zowel de voor- als 
eindopname. Zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen, 
krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

> > > > > > >

>>>>>>>

Bezoekadres:
Waalreseweg 25

Postbus 117, 5550 AC  Valkenswaard
telefoon (040) 208 38 38
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veranderingen

InspectIe
nadat u de huur heeft opgezegd maken we met u een 
afspraak voor de vooropname. tijdens dit  bezoek maakt 
de woonmakelaar samen met u een inspectieronde door de 
woning. na afloop krijgt u een kopie van het inspectiefor-
mulier. Hier staat op wat u voor vertrek nog aan de woning 
moet doen. Woningbelang houdt hierbij rekening met de 
normale gebruiksslijtage. Moet u nog iets aan de woning 
doen? Daarvoor heeft u de tijd tot het einde van de huur-
overeenkomst. Op het formulier staan ook de kosten die 
Woningbelang in rekening brengt als u de werkzaamheden 
niet of onvoldoende uitvoert. Of als u aan Woningbelang 
vraagt om dit voor u te doen. Wilt u zich tijdens de voorop-
name laten vertegenwoordigen? U kunt iemand schriftelijk 
machtigen om namens u op te treden. een machtigingsfor-
mulier kunt u bij Woningbelang opvragen. Dit formulier staat 
ook op www.woningbelang.nl.

zelf aangeBrachte veranderIngen
Het kan zijn dat u veranderingen in of aan de woning heeft 
aangebracht. De woonmakelaar bepaalt tijdens de vooropname 
of deze mogen achterblijven. Het gaat hierbij om ‘onroerende’ 
veranderingen. Bijvoorbeeld de isolatie van de zolder of een 
ligbad in plaats van een douche. Deze veranderingen mogen 
in de woning achterblijven als ze aan bepaalde voorwaarden  
voldoen. De woonmakelaar kijkt naar de bouwtechnische  
kwaliteit van de verandering. en hij/zij beoordeelt of de  
verandering de verhuurbaarheid en het beheer van de woning 
niet bemoeilijkt. Voor zelf aangebrachte veranderingen moet u 
vooraf toestemming vragen aan Woningbelang. 

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor 
een financiële vergoeding. Dit kan alleen wanneer u vooraf 
toestemming heeft gekregen om de verandering(en) in de 
woning aan te brengen. De verandering moet dan wel in een 
goede (technische) staat zijn. Zaken die niet achter mogen  
blijven zijn onveilige elektra, PVC-schrootjes en asbesthou-
dende golfplaten. 

Als de woonmakelaar de veranderingen niet acceptabel 
vindt, moet u deze voor het einde van de huurovereenkomst  
verwijderen. Maakt u veranderingen in of aan de woning 
ongedaan? Dan mag er bij de eindopname geen schade 
(meer) zijn. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met 
de woonmakelaar. Wilt u weten aan welke voorwaarden de 
veranderingen moeten voldoen? In de folder ‘Alles over  
klussen in huis – wat mag wel en wat mag niet?’ leest u hier 
meer over. De folder bevat ook een aanvraagformulier.



Overname dOOr nIeuwe huurder
roerende zaken mogen alleen in de woning achterblijven als de 
nieuwe huurder ze overneemt. Dit zijn zaken die niet ‘aard- en 
nagelvast’ aan de woning zitten. Bijvoorbeeld vloerbedekking, 
zonwering, gordijnen en gordijnrails. 

De nieuwe huurder krijgt een brief van Woningbelang waarin 
staat dat hij/zij contact met u kan opnemen om de woning van 
binnen te bekijken. De nieuwe huurder kan zich met onze brief 
bij u legitimeren. tijdens de bezichtiging kunt u zelf afspraken 
maken met de nieuwe huurder over het overnemen van roerende 
zaken. De nieuwe huurder is echter niet verplicht om zaken van u 
over te nemen. neemt hij/zij wel spullen over? Maak dan gebruik 
van het overnameformulier dat u bij de bevestiging van de  
huuropzegging ontvangt. U ondertekent dit formulier samen met 
de nieuwe huurder. Woningbelang is hierin geen partij. tijdens 
de eindopname ondertekent de woonmakelaar dit formulier wel 
ter kennisneming. een kopie van het overnameformulier neemt 
Woningbelang op in het woningdossier. Woningbelang neemt 
roerende zaken nooit over. neemt de nieuwe huurder niks 
over? Dan moet u ze voor het einde van de huurovereenkomst  
verwijderen en de eventuele schade herstellen. Als er op het 
moment dat uw huurovereenkomst eindigt geen nieuwe huurder 
bekend is, moet u alle roerende zaken verwijderen en de woning 
leeg opleveren.
 

verlaten van de wOnIng
Aan het eind van de huurovereenkomst laat u de woning (en 
de bijbehorende tuin en berging) in goede staat, leeg, netjes 
en gepoetst achter. Dus zonder stoffering, vloerbedekking, 
meubilair, zonwering en dergelijke. eventuele uitzonderingen 
worden opgenomen op het inspectieformulier of het over-
nameformulier. lijm- en foamresten, plug- en spijkergaten 
en andere schade dient u te herstellen. Dan kan de nieuwe 
bewoner meteen aan de slag met schilderen en behangen. 
schakelaars, wandcontactdozen en huistelefoons moeten 
schoon zijn en goed functioneren. Als u de woning daad-
werkelijk verlaat, komt de woonmakelaar bij u langs voor de 
eindopname. Hij/zij controleert samen met u of de gemaakte 
afspraken (vooropname) zijn nagekomen. Is dit niet het 
geval of er wordt nog schade geconstateerd? Dan herstelt 
Woningbelang deze schade. De bedragen die wij hiervoor in 
rekening brengen staan vermeld op het inspectieformulier.  
Als u de woning niet schoon oplevert is Woningbelang 
genoodzaakt de schoonmaakkosten bij u in rekening te  
brengen. Ook bekijkt de woonmakelaar tijdens de eind-
opname de onderdelen die tijdens de vooropname niet  
zichtbaar zijn. Voor het herstellen van eventuele nieuwe 
gebreken krijgt u nog enkele dagen de tijd.

Inleveren sleutels
tijdens de eindopname levert u de sleutels in. Het is niet de 
bedoeling dat u vóór de eindopname zelf al sleutels overhandigt 
aan de nieuwe huurder. tot slot neemt de woonmakelaar bij 
het verlaten van de woning samen met u de meterstanden van 
gas, elektriciteit en water op. U bent zelf verantwoordelijk voor 
het doorgeven van deze gegevens aan het energiebedrijf en de 
waterleidingmaatschappij. Ook tijdens de eindopname wordt 
een inspectieformulier ingevuld. U ontvangt hiervan een kopie.

afrekenIng
Binnen vier weken na de eindopname ontvangt u van 
Woningbelang een afrekening. Hierop staat duidelijk vermeld 
of u nog herstelkosten of openstaande huur moet betalen. 
Ook de vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen 
staat op de afrekening. De al betaalde huur wordt verrekend 
met een eventuele vordering.

Alles OVer

verhuizen
VerlAten VAn De WOnIng



meer InfOrmatIe
Heeft u vragen? neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden woonwinkel
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Wilt u ’s middags komen? Maak dan een afspraak.

telefonisch bereikbaar
Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur.

reparatieverzoeken geeft u aan ons door via de website. 
U kunt er ook voor bellen tussen 8.30 uur en 12.30 uur (optie 1).
Is er sprake van spoed? Dan kunt u ons dag en nacht bellen.

Bezoekadres
Waalreseweg 25, Valkenswaard

postadres
Postbus 117
5550 AC Valkenswaard

telefoon (040) 208 38 38
e-mail info@woningbelang.nl
Internet www.woningbelang.nl

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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