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Overleden huurder

Naam en voorletters                     M/V*

Adres Postcode en woonplaats 

IBAN-rekeningnummer

Huurder die het huurcontract voortzet

Naam en voorletters                     M/V*

Adres Postcode en woonplaats 

Telefoon E-mailadres 

Geboortedatum IBAN-rekeningnummer

verklaart dat hij/zij* alle verplichtingen van bovengenoemde woning op zich neemt conform het huurcontract en de wettelijke 
regelgeving per

Datum

Let op:
•  Het verzoek naamswijziging huurcontract is alleen geldig als u een kopie van de akte van overlijden meestuurt  

en als u de machtiging automatische incasso volledig invult. Zonder deze gegevens  kunnen wij uw verzoek niet  
in behandeling nemen. 

Vul op de volgende pagina de machtiging automatische incasso volledig in. 

Verzoek naamswijziging huurcontract 
(overlijden partner)

1/2



Machtiging automatische incasso 

Incassant:

Naam: Woonmeij

Adres: Kerkendijk 55

Postcode en Plaats: 5482 KG  Schijndel

Land: Nederland

Incassant ID: NL40ZZZ160240730000 

IBAN (rekeningnummer): NL32RABO0147109000

BIC (Bank Identificatie Code): RABONL2U
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Woonmeij om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven.
 De geïncasseerde bedragen hebben betrekking op:
 A:  de maandelijkse netto huur;
 B:  eventueel bijkomende componenten zoals vermeld in de huurovereenkomst (zoals servicekosten, vergoeding abonnement 
   huurdersonderhoud, lidmaatschapsgelden huurdersbelangenvereniging, belastingen en andere heffingen).
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Woonmeij.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters                     M/V*

Adres     Postcode en woonplaats

Land 

IBAN (rekeningnummer)

Plaats                                      Datum

Handtekening

Verzoek naamswijziging huurcontract 
(overlijden partner)

www.woonmeij.nl 2/2

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Plaats, Datum,

(handtekening huurder die het huurcontract voortzet)

Als bijlage stuur ik mee:
•  kopie van de akte van overlijden.

*  Doorhalen wat niet van toepassing is.


