
 

Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe - en misschien 

ook uw huidige - woning opknappen, schoonmaken, adreswijzigingen versturen… Kortom: veel te doen 

voordat u de deur van uw oude woning definitief achter u dichttrekt. In deze folder vindt u informatie 

over het opzeggen van de huur en wat daarbij komt kijken. 

De huur opzeggen 
 

Bent u van plan te verhuizen? Of handelt u de zaken af voor 
een overleden familielid of bekende van u? Vergeet dan niet 
de huur van de woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, 
hoe beter. Zo heeft u meer tijd om - in een toch al drukke 
periode - de woning op orde te krijgen. En het geeft ons de 
mogelijkheid om tijdig een nieuwe huurder te vinden, zodat 
u eventueel overname van gordijnen, vloerbedekking e.d. 
kunt regelen. 
 
Huur opzeggen in het kort: 
● Zeg de huur zo snel mogelijk op, maar minimaal één 
 maand van te voren. U hoeft niet per de eerste dag van 
 de maand op te zeggen. Dat kan op iedere dag, als de 
 laatste huurdag maar op een werkdag valt. Wilt u de 
 huur bijvoorbeeld op 18 maart beëindigen, dan moet uw 
 opzegging uiterlijk op 18 februari bij ons binnen zijn. 
● U kunt uw huur gemakkelijk opzeggen via uw  
 persoonlijke pagina in het huurdersportaal. Wanneer u 
 bent ingelogd gaat u in het menu naar ‘ik huur’ en klikt 
 u vervolgens op ‘uw huur opzeggen’. Vul het opzeg- 
 formulier in en wij nemen contact met u op. Lukt dat 
 niet? Neem dan contact met ons op via info@uwoon.nl 
 of bel ons.  
● Zodra wij uw opzegging binnen hebben, nemen we  
 telefonisch contact met u op voor het maken van  
 verdere afspraken voor het inspecteren van de woning 
 en/of bezichtiging. Daarna krijgt u ook een schriftelijke 
 ontvangstbevestiging.  
 
 

 
 

WANNEER U GAAT VERHUIZEN 

Huurt u ook nog een garage? De huur daarvan 
moet u apart opzeggen. Dat kan op dezelfde  
manier als het opzeggen van de huur van uw huis. 

 
Woning te huur 
 

UWOON biedt woningen aan op het regionale 
huurportaal: www.hurennoordveluwe.nl. De kans 
is groot dat uw woning hier snel na uw opzegging 
op staat. Degene die de woning krijgt aange-
boden, kan contact met u opnemen voor het  
bezichtigen van de woning. UWOON vraagt u 
vriendelijk hieraan uw medewerking te verlenen. 
Voor die tijd hoeft u geen ‘kijkers’ toe te laten. 
 

De vooropname 
 

We maken met u een afspraak voor een vooropna-
me van de woning. We proberen de vooropname 
zo snel mogelijk uit te voeren; liefst binnen een 
week na de huuropzegging. U heeft dan nog  
genoeg tijd om eventuele reparaties nog voor uw 
verhuizing uit te voeren. Bent u verhinderd op het 
afgesproken tijdstip? Laat het ons weten, dan 
kunnen we een nieuw tijdstip met u plannen. 
 
Onze medewerker inspecteert de woning. Hierbij 
gebruikt hij onder andere het opleverrapport dat 
is opgesteld toen u in het huis kwam wonen. Hij 
noteert wat u wel of niet in de woning kunt  
achterlaten en wat u moet repareren.  
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 Ook geeft hij u een opgave van de kosten voor de reparaties, 
wanneer UWOON ze uitvoert op uw kosten. Zo weet u  
precies waar u aan toe bent. 
 

Groepsbezichtiging 
 

In de meeste gevallen laat UWOON de woning, in overleg 
met u, aan een klein groepje woningzoekenden tegelijk zien. 
Deze manier van werken zorgt er voor dat het vinden van 
een nieuwe huurder niet te lang duurt. Dat is voor u prettig, 
omdat u dan op tijd weet of de nieuwe huurder zaken van u 
wilt overnemen. Wij vragen u hieraan uw medewerking te 
verlenen. Zijn er voor u zwaarwegende redenen om geen 
groepsbezichtiging te laten plaatsvinden? Laat het ons  
weten, dan kunnen wij hier rekening mee houden. 

 
Hoe moet ik mijn woning achterlaten? 
 

Als u vertrekt, laat u de woning netjes, schoon en  
bouwkundig in veilige staat achter. Lever de woning -  
inclusief schuur en tuin - schoon en leeg op. Met de  
nieuwe huurder kunt u overleggen over het overnemen  
van ’roerende goederen’, bijvoorbeeld vloerbedekking,  
gordijnen, zonneschermen en meubels. Bij het overnemen 
van goederen moeten de oude en de nieuwe huurder een 
overnameverklaring invullen en ondertekenen.  
 

Zelf aangebrachte veranderingen 
 

Misschien heeft u in de loop van de tijd uw woning  
veranderd en aangepast naar uw eigen smaak. In principe  
accepteert UWOON wijzigingen aan de woning, tenminste 
wanneer de wijzigingen zijn aangebracht volgens een  
aantal spelregels.  
 
De spelregels zijn beschreven in de brochure ‘Uw woning 
veranderen’. Deze vindt u op onze website. 
 

Herstelkosten bij schade 
 

Is er schade aan de woning of aan de door u aangebrachte 
veranderingen? Wij vragen u dan om dit voor uw vertrek te 
herstellen, of de veranderingen ongedaan te maken. Onze 
medewerker beoordeelt dit. UWOON kan de reparaties ook 
voor u uitvoeren, maar dan brengen wij deze herstelkosten 
bij u in rekening. U mag overigens altijd door u aan-
gebrachte veranderingen weer verwijderen. U moet dan  
wel de standaardvoorziening terugplaatsen.  
 

Als er nog geen nieuwe huurder is 
 

Is de nieuwe huurder nog niet bekend op het moment dat u 
de woning verlaat? Dan moet u de woning opleveren zoals 
dat bij de vooropname is besproken. In overleg met UWOON 
kunt u misschien stoffering, zoals gordijnen en vloer-
bedekking in de woning achterlaten. Als de nieuwe huurder 
dit niet wil overnemen, krijgt u alsnog de gelegenheid om 
dit binnen enkele dagen te verwijderen. 
 

De eindopname 
 

UWOON maakt altijd een afspraak met u voor een 
’eindopname’ in de lege woning. Samen met u controleert 
UWOON of de woning aan alle eisen voldoet. In onze  
verhuischecklist, die u vindt op onze website (in de  
informatie over ‘huur opzeggen’), staat aan welke eisen de 
woning moet voldoen, wanneer u vertrekt en de sleutels bij 
ons inlevert. Als er een vooropname heeft plaatsgevonden,  
gebruikt onze medewerker het formulier dat daarbij is  
opgesteld. Ook controleert hij de overnameverklaring.  
Zaken die niet volgens afspraak zijn geregeld, worden  
schriftelijk vastgelegd. 
 
 

Het inleveren van de sleutels 
 

Na de eindopname levert u de sleutels in bij onze  
medewerker. Het gaat om alle sleutels van buiten-
deuren en bergingen. Bij etagewoningen levert u 
ook de sleutels van de toegangsdeuren en brie-
venbus in. Sleutels van kasten en binnendeuren 
kunt u in de sloten laten zitten. 
 
Bij het inleveren van de sleutels moet u rekening 
houden met het volgende: 
● U levert de sleutels bij de eindopname in bij 
 UWOON, uiterlijk op de laatste huurdag. 
● Levert u de sleutels te laat in? Dan is het  
 mogelijk dat UWOON kosten moet maken  
 om  de nieuwe huurder in de woning te laten. 
 Ook kan het zijn dat de woning niet opnieuw 
 verhuurd kan worden op de afgesproken  
 datum. In beide gevallen brengen wij de  
 kosten bij u in rekening. 
● Geef de sleutels nooit zelf aan de nieuwe 
 huurder! 
 
U bent verantwoordelijk voor uw woning zolang 
de huurovereenkomst loopt en de eindopname 
nog niet heeft plaatsgevonden. Doe daarom de 
sleutels ook niet in de brievenbus van ons kantoor, 
maar geef ze persoonlijk af. 
 

Vuilcontainers of afvalpasje 
 

Vuilcontainers moeten bij de woning blijven. Die 
mag u dus niet meenemen naar uw nieuwe adres. 
Heeft u een afvalpasje voor een gezamenlijk  
inzamelpunt? Levert u deze dan tegelijk met de 
sleutels in. 
 

Elektra, gas, water en kabelabonnement 
 

Geef uw adreswijziging en meterstanden van gas, 
elektra en water door aan de leveranciers. Geef 
ook uw adreswijziging door aan het bedrijf waar u 
uw tv en radio, telefoon en/of internet afneemt.  
Een handig hulpmiddel voor het doorgeven van 
adreswijzigingen is de Verhuisservice van PostNL. 
 

Huurtoeslag 
 

Ontvangt u huurtoeslag? Dan stopt deze aan het 
einde van de maand waarin u de woning verlaat. 
Het maakt niet uit of u vertrekt in het begin,  
halverwege of aan het eind van de maand. Als u 
voor de nieuwe woning ook voor huurtoeslag in 
aanmerking komt, gaat dat in vanaf de volgende 
kalendermaand. U kunt dus nooit huurtoeslag 
ontvangen voor twee woningen.  
 
Let op: voor de nieuwe woning moet u dus  
opnieuw huurtoeslag aanvragen bij de  
Belastingdienst! 
 
Vergeet niet uw adreswijziging tijdig door te  
geven aan de afdeling Burgerzaken van de  
gemeente. Als u verhuist naar een andere  
gemeente, moet u zich inschrijven bij de afdeling 
Burgerzaken van de nieuwe gemeente. Als u zich 
vóór de einddatum van de huurovereenkomst uit 
laat schrijven uit het personenregister, loopt u het 
risico dat u een maand huurtoeslag moet terug-
betalen. Twijfelt u, neem dan even contact op  
met UWOON. 
 
 
 

 

2 

https://www.uwoon.nl/uploads/tx_dddownload/Uw-woning-veranderen_01.pdf
https://www.uwoon.nl/uploads/tx_dddownload/Uw-woning-veranderen_01.pdf
https://www.uwoon.nl/fileadmin/user_upload/Formulieren/verhuischecklist.pdf


 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
 
 
 
Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356 o
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● Jaarlijks worden de stookkosten  
 afgerekend met bewoners van  
 woningen die zijn aangesloten op een 
 gemeenschappelijke verwarmings-
 installatie (bij sommige woningen zijn 
 deze voorzien van individuele warmte-
 meters). Als dit voor u van toepassing 
 is, ontvangt u deze afrekening in de 
 maand december. 

 
Huurbetaling stopzetten 
 

Als u een machtiging heeft gegeven voor 
het automatisch afschrijven van uw huur, 
zorgen wij ervoor dat deze wordt stopgezet.  
U hoeft hier niets voor te doen. 
 
Heeft u zelf uw bank opdracht gegeven tot 
het periodiek overschrijven van de huur? 
Denkt u er dan aan deze opdracht zelf in te 
trekken. 
 

Vragen? 
 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u die het 
best stellen aan onze medewerker tijdens 
de woningopname. Uiteraard kunt u ook  
contact opnemen met UWOON. 
 
Wij wensen u in ieder geval veel succes bij 
uw verhuizing en veel geluk in uw nieuwe 
woning. 

 Eindafrekening 
 

Na het beëindigen van uw huurovereen-
komst en op basis van de eindopname 
moet UWOON mogelijk nog enkele zaken 
met u verrekenen. Daarom is het van  
belang dat uw bankrekeningnummer 
(IBAN) en uw nieuwe adres bij UWOON 
bekend zijn. Heeft u deze gegevens niet  
doorgegeven bij de huuropzegging, doe 
dat dan alsnog. 

 
Wat verrekenen wij na  
uw vertrek? 
 

● In de eindafrekening verrekenen wij 
 teveel of te weinig betaalde huur. 
 Als wij kosten hebben gemaakt om  
 schade in uw woning te herstellen, 
 staan die ook op de eindafrekening. 
 U ontvangt deze afrekening zo 
 spoedig mogelijk na uw verhuizing. 
● Veel huurders betalen maandelijks 
 een bedrag voor servicekosten. Het 
 gaat om kosten voor bijvoorbeeld   
 verlichting en schoonmaak van  
 gemeenschappelijke ruimten, liften 
 of watergebruik. Het bedrag dat u   
 betaalt, is een voorschot. De   
 voorschotten worden eenmaal per 
 jaar  verrekend met de werkelijke 
 uitgaven. Als dit voor u van toepas-
 sing is, ontvangt u deze afrekening in 
 de maand juni. 
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