
 
   

Huurbeëindiging ingeval van overlijden 
 

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

 

wonende te (postcode) ……….……………………(gemeente) ……………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

Melden hierbij als erfgenamen (aard verwantschap: …………..………………………………………..………………….………...) 

 

het overlijden van volgende huurder (naam & voornaam): 

 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

overleden op 

 

en huurder van: 

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

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

 

- de afzonderlijke garagebox/autostaanplaats (*)  

gelegen te ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden op de laatste dag van de 2de maand na 

voornoemd overlijden. 

Een overlijdensattest dient bij deze melding van overlijden gevoegd te worden. 

 

De erfgenamen dienen de voornoemde sociale huurwoning te ontruimen voor de 1ste dag van de 3de maand 

die volgt op datum van het overlijden. 

De erfgenamen stemmen in met voornoemde ontruimingstermijn. 

 

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

zijn van de huisvestingsmaatschappij  op : 

 

    /     / 2 0     

 

Als de sociale huurwoning niet binnen de bepaalde termijn ontruimd is, kan de verhuurder de sociale 

huurwoning zelf ontruimen en de persoonlijke bezittingen van de overleden bewoner opslaan. Daarvoor 

kunnen aantoonbare opslagkosten aan de erfgenamen aangerekend worden (art 33 §6 B.V.R. 12/10/2007). 

 

De maandelijkse huur of bezettingsvergoeding dient betaald te worden t.e.m. de maand waarin de 

woning ontruimd en terug ter beschikking wordt gesteld van de huisvestingsmaatschappij. 
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Opgave van alle erfgenamen van de overleden huurder: 

 

Erfgenaam 1 

Naam en voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aard verwantschap met overleden huurder: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wonende te   (postcode) …………………….. (gemeente) ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Erfgenaam 2 

Naam en voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aard verwantschap met overleden huurder: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wonende te   (postcode) …………………….. (gemeente) ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Erfgenaam 3 

Naam en voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aard verwantschap met overleden huurder: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wonende te   (postcode) …………………….. (gemeente) ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Erfgenaam 4 

Naam en voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aard verwantschap met overleden huurder: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wonende te   (postcode) …………………….. (gemeente) ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

Opgesteld te Sint-Truiden, op 

 

 

 

 

 

 

(handtekening van de erfgenaam/melder) 

(*): 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 
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