
 

   

Huuropzeg 
 

Ondergetekende(n) (naam & voornaam) ……………………………………………………………………..……………………………. 
 

huurder(s) van een woongelegenheid te  Sint-Truiden / Gingelom / Nieuwerkerken (*), 

 

(straat) …………………………………….………………………………………………….. nr. ……………….….… busnr. ….………….……. 

 

Zegt/zeggen hierbij met ingang van        de huurovereenkomst op voor: 

 

- de voornoemde woning (*) 
 

- de afzonderlijke garagebox/autostaanplaats (*) ……………………………………………………………………………. 

 

De opzegperiode gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van deze opzeg en (*) 

 

- bedraagt 3 maanden bij een “gewone huuropzeg”  
 

- bedraagt 1 maand ingeval van een verhuis naar een  

• “woonzorgcentrum”  

• “voorziening met residentiële opvang van personen met een handicap” 

(woonondersteuning bij een aanbieder van niet rechtstreekse toegankelijke zorg of ondersteuning: 

opvang van personen met een handicap waarbij een vervangende woon-of verblijfssituatie aangeboden 

wordt, met inbegrip van huisvesting en voeding) 

   

 (in dit geval dien je een verblijfsattest van deze instelling bij de opzeg te voegen)  
 

Let op: 

Ingeval de opzeg aangetekend wordt verzonden, geldt de verzendingsdatum als opzegdatum. 

Ingeval van afgifte van de opzeg op het kantoor cv Nieuw Sint-Truiden, geldt de afgiftedatum als opzegdatum. 

!!! Indien we de opzeg ontvangen op de eerste dag van de maand, gaat deze pas de volgende maand in. 

 

De woning / garage / autostaanplaats (*) zal ten laatste ontruimd en terug ter beschikking van de 

huisvestingsmaatschappij  gesteld worden op: 

 

    /     / 2 0     

 

De maandelijkse huur dient betaald te worden t.e.m. de laatste maand! 

 

Onze toekomstige contactgegevens: 

Nieuw adres: ………………………………………………………………………………………………………nr.……………busnr. ………… 

 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………………….   E-mail: …………………………………………………………… 

 

Bankrekeningnr. waarop het saldo van de huurwaarborg, na verrekening van alle nog verschuldigde 

sommen, teruggestort kan worden:  
                                                               

BE                                   

   

 Opgesteld te Sint-Truiden, op 

 

 
 

 

 

(handtekening huurder) 

(*): schrappen wat niet past                                                                                                                       hu/formulieren/huuropzeg 202001 

 
Nieuw Sint-Truiden cvba – Gorsemweg 53 – 3800 Sint-Truiden – T 011 68 33 79 – F 011 67 43 10 – info@nst.be – www.nst.be 

Sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de V.H.M. onder nummer 709 – Burelen open: ma, wo, do, vr van 8:30 tot 11:30 uur – di van 14:30 tot 17:30 uur 
RPR Hasselt – BTW BE 0400.964.742 – Fortis Bank – IBAN BE13 0011 1850 1239 – BIC GEBABEBB 

Burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk 

    /     / 2 0     

    /     / 2 0     


