WIJZIGINGSFORMULIER
HUUROVEREENKOMST
Markeer de gewenste optie en vul waar nodig uw gegevens in:
Optie 1a

Afkopen

De huidige bewoner koopt het contract af en ontvangt hiervoor een factuur.
De huidige bewoner ondertekent.

Optie 1b

Afkopen

De nieuwe bewoner koopt het contract af en ontvangt hiervoor een factuur.
Vul bij punt 1 en 2 de gegevens in. Beide partijen ondertekenen.

Optie 2

Overdracht

De nieuwe bewoner neemt het contract over.
Vul bij punt 1, 2 en 3 de gegevens in. Beide partijen ondertekenen.

Optie 3

Inname

Het toestel wordt gedemonteerd en ingenomen binnen de minimale looptijd van 144
maanden. De huidige bewoner betaalt een vergoeding ter hoogte van 65% van de
afkoopsom, vermeerderd met €99,-. Dit geldt als vergoeding voor gemaakte kosten
die achterblijven in de woning zoals arbeidsuren, installatiekosten maar ook
leidingwerk en dak- of muurdoorvoer. De huidige huurder ondertekent.

Afkoop
Vroegtijdige inname

€ 672,- per 1-9-2021
€ 538,- per 1-9-2021

1. Persoonsgegevens nieuwe huurder:
Naam:
…………………………………………. Geboortedatum:
Voorletter(s):
……………………………. m
v E-mailadres:
Telefoon:
…………………………………………. Mobiel nummer:

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

2. Adresgegevens:
Straat en huisnummer:
Postcode :
Woonplaats:

Installatieadres
Labourestraat 30
6191 CE
BEEK LB

Postadres nieuwe bewoner

3. Contractgegevens:
Looptijd:
Overdrachtsdatum:
Huurprijs:

minimaal 144 maanden na oorspronkelijke plaatsingsdatum cv-ketel
……………………………
(mogelijk per eerste van komende maand)
€ 33,99 Betaling vooraf per maand via automatische incasso

Hierbij gaat u akkoord met de afspraken omtrent de Feenstra cv-ketel Huurovereenkomst. U heeft kennis genomen
van bijgevoegde algemene voorwaarden die bij deze overeenkomst horen en u gaat hiermee akkoord.
Bij optie 2 geldt: na ontvangst van dit formulier wordt het huurbedrag periodiek geïncasseerd bij de nieuwe huurder. Bij
een overdracht binnen een gefactureerde periode, vragen wij u zelf de huurbedragen te verrekenen. Houd bij het
versturen van dit formulier rekening met twee weken verwerkingstijd.
Voor akkoord:
Huidige huurder
Relatienummer:
Naam:
Straat:
Postcode Plaats

210-2087101
XXXXXXXXXXX
…………………………………
…………………………………

Handtekening:

Nieuwe huurder
Relatienummer: In te vullen door Feenstra
Naam:
…………………………………
IBAN:
…………………………………

Handtekening:

…………………………………
…………………………………
Wij vragen u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. Dit kan per post naar ons vestigingsadres of
per e-mail naar verhuur@feenstra.com. Voordat u dit doet, adviseren wij u een kopie te maken voor uw eigen
administratie.

Hoofdkantoor Feenstra:

Postbus 88, 8200 AB Lelystad
T +31 (0) 88 84 55 000
www.feenstra.com | info@feenstra.com
Feenstra N.V. KvK 34356164

Vestiging Feenstra:

Verhuuradministratie
Postbus 12182, 1100 AD Amsterdam
T +31 (0) 20 3428 120
verhuur@feenstra.com
Feenstra Verwarming B.V. KvK 39022746

