
Huur 
beëindigen



Als u gaat verhuizen, wordt uw huidige huurovereenkomst 
beëindigd. Dat betekent dat u de huur van de woning 
moet opzeggen. In deze folder leest u wat u moet doen 
en waar u dan mee te maken krijgt, zoals bijvoorbeeld een 
woninginspectie. 

Verwijderen
● inboedel (eigendommen) van de huurder uit de woning en berging;
● tuinmeubelen en andere losse spullen uit de tuin;
● vloerbedekking, zeil, parket en/of laminaat inclusief eventuele lijm-

resten, spijkerlatten of ondertapijt op vloeren en/of trappen;
● stickers op schilderwerk, wandtegels, kozijnen, deuren en andere 

plaatsen;
● spijkers, schroeven, muurpluggen, haken, duimen en dergelijke;
● beplakking met hout of plakplastic van keukenkasten, kastdeuren 

en ramen;
● slecht of ondeskundig aangebracht schilderwerk en extreem afwij-

kende kleuren;
● schilder- of sauswerk van voegen of tegelwerk;
● huisvuil en eventuele overige rommel in de woning, berging en tuin;
● zelf aangebrachte bekabeling voor (buiten)verlichting, elektra, tele-

visie en telefoon;
● eigen gas- of sierhaard;
●	 (rol)gordijnen,	vitrage,	lamellen,	luxaflexen	en	dergelijke;
● rolluiken, zonneschermen en screens.

Lees de folder 
en weet wat 
u moet doen!

Woning verlaten
Hiernaast vindt u een overzicht van 
de belangrijkste punten die u bij het 
verlaten van de woning moet verwij-
deren of herstellen:



Zaken niet in 
orde. Wat dan?
Als bij de eindinsprectie niet alles in orde 
is en afspraken niet zijn nagekomen, dan 
kunt u deze alsnog binnen 48 uur her-
stellen. De huurverplichting loopt in dat 
geval ook 48 uur door. U kunt de sleutel 
na de 48 uur inleveren bij Tablis Wonen. 
De opzichter van Tablis Wonen con-
troleert de woning nog een keer.

Huur opzeggen
De hoofdhuurder moet de huur minimaal een maand van te voren 
opzeggen. Maar het kan ook eerder. De huur kunt u al drie maanden 
voor de verhuizing opzeggen. De laatste huurdag mag niet op op een 
zaterdag, zondag of erkende feestdag vallen. 

Overname
In overleg met Tablis Wonen kunt u bepalen welke zaken u wilt aanbieden 
aan een nieuwe huurder. Houd er wel rekening mee dat de nieuwe 
huurder niet verplicht is iets van u over te nemen. De huidige huurder 
ontvangt een formulier bij de de bevestiging van de huuropzegging.  
Dat formulier kan de huurder invullen en online retourneren naar 
verhuur@tabliswonen.nl. 

Woninginspectie
U krijgt van uw huuropzegging een bevestiging. Daarin staat ver-
meld wanneer de opzichter langs komt voor een eerste woning- 
inspectie. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of u nog bepaalde 
werkzaamheden moet uitvoeren. 

Herstellen/repareren
● ontstane gaten in muren, vloeren, plafonds, deuren, kasten, kozijnen 

en wandpanelen;
● beschadigde en/of ontbrekende wand- of vloertegels;
● beschadigde en/of ontbrekende sanitaire- of elektriciteitsvoorzieningen;
● technische onaanvaardbare of ondeskundig aangebrachte wijzigin-

gen verwijderen en beschadigingen repareren;
● het ontbreken van keukenkasten en deuren of beschadigde keuken-

kasten en deuren;
● verwijderen van alle en centraal-doosdeksels inclusief kroonsteen-

tjes aanbrengen op alle elektrapunten van plafonds;
● schoonmaken van de gehele woning inclusief keukenblok, roosters, 

ventielen	en	filters	van	ventilatieroosters	en	afzuigkappen;
● ontkalken van sanitaire voorzieningen (zoals douche, toilet, wastafel 

en kranen) en schimmelvrij opleveren van de badkamer.

De woning moet schoon achtergelaten worden. Dat betekent dat alle wan-
den behangklaar, de vloeren egaal en vrij van restanten vloerbedekking, 
het sanitair schoon en alle plafonds sausklaar moeten zijn.



Zuiderzeestraat 210 
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44 
E info@tabliswonen.nl  
www.tabliswonen.nl

Eindafrekening stookkosten
Als u uw stookkosten via de huur betaalt, heeft u de mogelijkheid om 
in de periode van 1 juli tot en met 31 december een aanvraag te doen 
voor afrekening service- en stookkosten die binnen acht weken wordt 
behandeld. Aanvragen die Tablis Wonen in de periode van 1 januari 
tot en met 30 juni ontvangt, behandelen we uiterlijk 1 september van 
dat jaar. Vraagt u om een afrekening binnen acht weken, houd dan 
wel rekening met de extra kosten. Op www.tabliswonen.nl vindt u 
het formulier en een actuele kosten. Kiest u ervoor geen gebruik te 
maken van de tussentijdse afrekening stookkosten dan ontvangt u de 
eindafrekening stookkosten in de maand juni van het volgende jaar.

Eindafrekening huur
In de meeste gevallen betaalt een huurder via automatische incasso. 
Daarbij wordt rond de 1e dag van iedere maand de maandelijkse huur 
afgeschreven van de rekening van de huurder. Bij een huurbeëindiging 
kan het voorkomen dat een hele maand huur wordt afgeschreven van 
de rekening bij de maandelijkse incasso. Er vindt dan een afrekening 
plaats waarbij teveel betaalde huur wordt terugbetaald. Dit is afhankelijk 
van het moment waarop u de huur heeft opgezegd.

Eigen verwarming en 
warmwatervoorziening?
Tablis Wonen verhuurt ook woningen zonder verwarming en/of warm-
watervoorziening. In deze woningen sluit u zelf een gashaard aan op 
de gasleiding en de rookgasafvoer. Ook hangt er in deze woningen een 
geiser of boiler voor de warmtevoorziening.
Let op: huurt u via Eneco een geiser dan moet u deze wel afmelden maar 
niet laten verwijderen. De nieuwe huurder kan de geiser daarna weer 
aanmelden bij Eneco. Kijk op www.eneco.nl voor de contactgegevens.

Weetjes
De volgende instanties moeten ook 
op de hoogte worden gebracht van 
uw verhuizing:
●	 energieleverancier,	voor	het	door- 

geven van de meterstanden van 
elektra en/of gas;

●	 Oasen,	 voor	 het	 doorgeven	 van	
de watermeterstand;

●	 Gemeente	 (binnen	vijf	 dagen	na	
sleuteloverdracht doorgeven);

●	 bank-	en	verzekeringsmaatschap- 
pijen;

●	 verhuisservice	voor	de	post.

Grof  vuil
U heeft spullen die u niet meeneemt? Spullen die nog goed zijn, kunt u 
inleveren bij de Kringloopwinkel (Rivierdijk 677a, 3361 BT Sliedrecht). 
Heeft u nog spullen die u weg wilt gooien? U kunt daarvoor naar het 
milieupark. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.
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