Hoe zeg ik mijn huur op?
De huur kan schriftelijk worden opgezegd zoals gebruikelijk met 1 maand opzegtermijn.
Komt de opzichter mijn woning bekijken?
Ja, tenzij u ziek bent of daar zelf bezwaar tegen heeft. Bekijk hier waar u rekening mee moet
houden als een van onze medewerkers bij u thuis komt.
Wij nemen kort voordat wij u bezoeken telefonisch contact met u op. Tijdens dit contact
bespreken we met of u of één van uw medebewoners besmet is met het Corona-virus of dat
u mogelijk verschijnselen heeft die op Corona duiden. Heeft u ziekteverschijnselen? Dan
ontvangt u van ons per e-mail instructies en afspraken over hoe te handelen.
Hoe gaat het met overnames?
Heeft u goederen of voorzieningen ter overname voor de nieuwe huurder? Dan vragen wij u
om dat telefonisch met de nieuwe huurder af te stemmen en ons over de gemaakte
afspraken te informeren. Dat kan door het overnameformulier in te vullen, dit te
ondertekenen en aan ons toe te sturen of te mailen. Zo weten wij wat u achterlaat in de
woning voor de nieuwe huurder. Het overnameformulier kunt u hier downloaden.
Hoe gaat het met de meterstanden?
Wij vragen u om zelf, als bewoner, op de dag dat u de sleutel van uw woning inlevert, de
meterstanden (gas, water, elektriciteit) op te nemen en deze aan ons door te geven.
Hoe lever ik de sleutels in?
Wij spreken met u af wanneer en hoe u de sleutels bij ons inlevert.
Wat is de eindafrekening?
U ontvangt van ons een eindafrekening. Hierop staan eventuele nog te verrekenen bedragen
vermeld. Dat kan bijvoorbeeld te veel betaalde huur zijn. Maar dat kunnen ook kosten zijn die
wij maakten omdat de woning niet is achtergelaten zoals met u afgesproken was,
bijvoorbeeld omdat de woning niet schoon en leeg werd achtergelaten.

Is het u niet duidelijk? Of is uw vraag niet beantwoord?
Neem dan contact met ons op via 0488-473366 of info@wstvalburg.nl. Wij zijn elke
werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur en helpen u graag verder!

