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HUURBEEINDIGING INGEVAL VAN OVERLIJDEN  

(Laatste bewoner- sociale huurwoning) 

 

GEGEVENS ERFGENAAM/MELDER + OVERLEDEN HUURDER 

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

overlijden. 

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

Ondergetekende(n):  
 
NAAM + VOORNAAM ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
wonende te ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
meldt hierbij als erfgenaam/melder (aard verwantschap)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Deze gegevens worden doorgegeven aan de nieuwe huurder, zodat deze met u een afspraak kan maken om de 
huurwoning te bezichtigen. 
 

 
het overlijden van volgende huurder (naam en voornaam) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
overleden op :  …. / ….. / …..   en huurder van : 
 
WONING (straat + huisnummer en gemeente) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

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

maand die volgt op datum van het overlijden. 

De erfgenamen stemmen in met voornoemde ontruimingstermijn. 

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. 

Dit document moet op de achterzijde ondertekend worden door de erfgenaam/melder van het 

overlijden. 

 Ik wens mijn telefoonnummer/emailadres niet te delen met de nieuwe huurder 

 (wordt enkel gebruikt voor het maken van een afspraak bezichtiging woning) 
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Opgave van alle erfgenamen van de overleden huurder 

Erfgenaam 1: 

NAAM EN VOORNAAM : __________________________________________________________________________ 

Aard verwantschap met overleden huurder: __________________________________________________________ 

Wonende te (straat/huisnummer/postcode/gemeente): 

______________________________________________________________________________________________ 

Tefefoonnumer/GSM____________________________________________________________________________ 

 

Erfgenaam 2: 

NAAM EN VOORNAAM : __________________________________________________________________________ 

Aard verwantschap met overleden huurder: __________________________________________________________ 

Wonende te (straat/huisnummer/postcode/gemeente): 

______________________________________________________________________________________________ 

Tefefoonnumer/GSM____________________________________________________________________________ 

 

Erfgenaam 3: 

NAAM EN VOORNAAM : __________________________________________________________________________ 

Aard verwantschap met overleden huurder: __________________________________________________________ 

Wonende te (straat/huisnummer/postcode/gemeente): 

______________________________________________________________________________________________ 

Tefefoonnumer/GSM____________________________________________________________________________ 

 

Erfgenaam 4: 

NAAM EN VOORNAAM : __________________________________________________________________________ 

Aard verwantschap met overleden huurder: __________________________________________________________ 

Wonende te (straat/huisnummer/postcode/gemeente): 

______________________________________________________________________________________________ 

Tefefoonnumer/GSM____________________________________________________________________________ 

 

Handtekening melder/erfgenaam    Datum ondertekening 
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WAARBORG 

Het is niet aan de verhuurder om te bepalen aan wie de waarborg wordt terugbetaald.  

Daarom willen we je vragen of een beheerder over de nalatenschap werd aangesteld? 

◻ JA 

Bezorg ons de gegevens van de beheerder. 

Bij beheer zal de overblijvende som van de huurwaarborg aan de beheerder betaald worden. 

 

◻ NEE 

Zonnige Kempen verwacht onderstaande verklaring waarin ALLE ERFGENAMEN tekenen dat ze 

akkoord gaan met een bepaalde wijze van terugbetaling 

 

De erfgenamen (opgesomd op blz 2) van 

 …………………………………………………………………………….. (naam overleden huurder),  

wonende te  

……………………………………………………………………………….(adres overleden huurder) 

Verklaren hun akkoord dat de terugbetaling gebeurd aan: 

(naam van de erfgenaam aan wie de terugbetaling mag gebeuren): 

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

op volgend rekeningnummer: …………………………………………………………………………… 

 

Handtekening voor akkoord erfgenamen + datum 

 

 

 

 


