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Huur opzeggen
U heeft besloten de huur van uw woning bij 3B Wonen op te zeggen. 

Een aantal belangrijke zaken moet nog geregeld worden voordat u 

de deur definitief achter u dicht kunt trekken. In deze folder leest  

u hoe u de huur opzegt, hoe u de woning aan ons oplevert en waar  

u op moet letten bij de overname van spullen door een volgende 

bewoner. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel 

dan niet om contact met ons op te nemen, telefoon (010) 519 14 91. 

Wij helpen u graag verder.
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Huur opzeggen 
U moet de huur schriftelijk opzeggen. 

Aan de balie van 3B Wonen kunt  

u hiervoor een formulier afhalen.  

U kunt dit formulier ook uitprinten  

via onze website en getekend naar  

ons opsturen. Op het formulier zet u 

de datum waar op u de huurovereen

komst wilt beëin digen. Dit kan op 

iedere dag van de maand, mits het 

niet in een weekend of op een 

feestdag valt. Denk er wel aan dat  

u minimaal 1 maand opzeg termijn 

heeft! Let er op dat ook een eventuele 

medehuurder/ster de huuropzegging 

ondertekent. U ontvangt van ons een 

bevestiging van de huurop zegging  

en de gemaakte afspraken.

Opleveren van uw  
woning 

Wanneer u de huur heeft opgezegd 

vindt er maximaal tweemaal een 

inspectie door de opzichter plaats; de 

voor en eindinspectie. Afhankelijk van 

uw woning kan 3B Wonen besluiten 

om maar eenmaal een inspectie door 

de opzichter te laten uitvoeren; de 

eindin spectie. In de bevestiging van 

uw huuropzegging wordt aangegeven 

wat bij uw woning van toepassing is. 

 
Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie bespreekt de 

opzichter met u hoe de woning er bij 

de eindinspectie uit moet zien. Ook de 

dingen die bijzonder zijn in uw woning, 

zoals bijvoorbeeld een zelf aangebrach

te verandering, worden dan bekeken. 

De opzichter vult op het inspectie 

for mulier in welke zaken in uw woning 

niet kunnen blijven zitten en wat u  

nog moet herstellen of vervangen. 

Daarvoor geldt het volgende:

• U voert zelf herstelwerkzaamheden 

uit of laat ze voor uw rekening 

uitvoeren.

• Wij kunnen de herstelwerkzaam

heden voor u uitvoeren; de kosten 

worden dan bij de eindafrekening 

verrekend.

• De klus is af op het moment dat  

de huur afloopt.

 

U ondertekent digitaal de inspectie

bevindingen van de opzichter.  

Deze bevindingen worden na de 

voorin spectie schriftelijk aan u 

bevestigd. In deze bevestiging zal  

ook aandacht worden besteed aan  

de zaken die u eventueel moet 

herstellen of verwij deren. 

 
Hoe laat u uw woning 
achter?
• Alle eventuele beschadigingen in  

de woning moeten hersteld zijn.

• Plafonds, wanden, deuren en 

binnenkozijnen moeten in goede 

staat verkeren.

• Haken, pluggen en stickers moeten 

verwijderd zijn en gaten gedicht. 

• Wandcontactdozen, schakelaars, 

intercoms en dergelijke mogen niet 

beschilderd zijn.

• De woning is (bezem) schoon, keu

ken en sanitair zijn schoon en vetvrij.

• Alle ramen zijn heel.

• Alle sleutels zijn aanwezig.

• De woning is leeg, de vloerbedek

king is verwijderd zonder lijmresten 

achter te laten.

Eindinspectie en inname 
sleutels
De eindinspectie wordt in principe op 

de laatste huurdag uitgevoerd. Samen 

met de opzichter loopt u de nu lege 

woning door. De opzichter controleert  

of de woning in orde is. Mocht het zijn 

dat de woning nog niet in orde is, dan 

spreekt u samen met de opzichter af 

hoe en wanneer dit wordt hersteld.  

U kunt de zaken die in orde moeten 

worden gemaakt op uw kosten door  

3B Wonen laten herstellen. Is de 

woning in orde, dan neemt de opzichter 

samen met u de meterstanden op en 

neemt de sleutels in ontvangst. Op  

die dag trekt u de voordeur van deze 

woning dus voor goed achter u dicht. 
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Eindafrekening 

Op de dag dat u de sleutel heeft 

ingeleverd, stopt de huur. In principe 

ontvangt u binnen zes weken na het 

inleveren van de sleutels de eindafre

ke ning. Op de eindafrekening staan  

de volgende posten vermeld: 

• De verrekening van de huur tot en 

met de laatste huurdag (door u 

teveel of te weinig betaalde huur). 

• De eventuele kosten van herstel

werk zaamheden zoals is afgespro 

ken met de opzichter tijdens de 

inspectie(s). 

• De af te rekenen servicekosten 

(indien van toepassing). Voor 

service kosten die jaarlijks worden 

afgerekend ontvangt u later nog 

een eindafrekening. 

 

De volgende huurder
Bezichtiging door nieuwe huurder

Na de huuropzegging wordt de woning 

geadverteerd en gaan wij op zoek  

naar een nieuwe huurder. Als zich een 

geschikte kandidaat aandient, kan 

deze contact met u opnemen om de 

woning te bezichtigen. Wij adviseren  

u altijd te vragen naar een geldige 

legiti matie en de aanbiedingsbrief  

van 3B Wonen.  

Het kan voorkomen dat zich meerdere 

kandidaten bij u melden.

Overname door de nieuwe huurder

Het kan zijn dat u zaken in de woning 

ter overname wilt aanbieden aan de 

volgende huurder. U moet dit samen 

met de volgende huurder overeen

komen. Bij de bevestiging van de 

huuropzeg ging wordt een zogenaamd 

‘overna  meformulier’ meegestuurd.  

Op dit formulier kunt u samen met  

de volgende huurder aangeven welke 

zaken zijn overgenomen. Het formu lier 

kunt u tijdens de eindinspectie aan de 

opzichter overhandigen. 

Het kan voorkomen dat overnames 

niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld als er 

technische aanpassingen in de woning 

moeten worden gedaan. De opzichter 

zal dit dan tijdens de voorinspectie 

met u bespreken. 

Overname door 3B Wonen

Slechts in een beperkt aantal gevallen 

verstrekt 3B Wonen u een vergoeding 

voor uw zelf aangebrachte verandering 

(ZAV). De opzichter bepaalt of de ZAV 

in technisch goede staat is en welke 

vergoeding eventueel wordt verstrekt. 

 
Gas, licht en water
U bent zelf verantwoordelijk voor het 

doorgeven van uw verhuizing aan uw 

energieleverancier. Dit werkt als volgt:

Minimaal 14 dagen vooraf meldt u  

bij uw energieleverancier dat u gaat 

verhuizen. Is dit Eneco dan kan dat 

online via www.eneco.nl. 

Voor het opzeggen van de water 

le vering bij Dunea kunt u terecht op  

de website www.dunea.nl of belt u de 

klantenservice 088 347 47 47.  

Op de dag van de eindinspectie vult  

u op de formulieren de meterstanden 

in. U en de opzichter ondertekenen de 

formulieren en u stuurt ze dan binnen  

5 werkdagen retour aan uw energie

leve rancier en Dunea. 

Niet vergeten!
 

Bij verhuizen komt heel wat kijken. 

Denkt u ook aan:

• Snel inschrijven of uw adres 

wijzigen bij de gemeente  

(o.a. in verband met huurtoeslag).

• Informeren naar consequenties 

voor huurtoeslag.

• Aansluiting telefoon, kabel en 

internet opzeggen of over laten 

schrijven naar het nieuwe adres.

• Verhuisset afhalen op het 

postkantoor of via internet, zodat 

uw post wordt doorgestuurd.

Oktober 2019.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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“Is de woning in orde, dan neemt de 
opzichter de sleutels in ontvangst.  
Op die dag trekt u de voordeur  
van deze woning dus voorgoed  
achter u dicht.”


