
 

U heeft van UWOON een aanbieding gekregen voor een nieuwe woning. Voordat u besluit om te gaan  

verhuizen, kunnen wij ons voorstellen dat u alle informatie nog eens rustig wilt nalezen.  

Daarom hebben wij in deze brochure de zaken voor u op een rijtje gezet. 

De woning bekijken 
 

U kunt de aangeboden woning natuurlijk eerst bekijken. 
Hiervoor maakt u of één van onze medewerkers een  
afspraak met de huidige bewoner. U heeft drie dagen de tijd 
om onze aanbieding te accepteren of te weigeren. Horen wij 
binnen drie dagen niets van u, dan wijzen we de woning toe 
aan de volgende kandidaat. Lukt het niet om de woning 
binnen drie dagen te bezichtigen? Neem dan contact op met 
UWOON. 
 

De woning accepteren 
 

Nadat u de woning hebt bekeken, beslist u of u de  
woning wel of niet accepteert. Als u de woning accepteert, 
meldt u dit zo snel mogelijk bij UWOON. Vanaf dat moment 
heeft u een overeenkomst met ons: u bent de nieuwe  
huurder. U kunt dan niet meer zonder gegronde redenen 
van de woning afzien. Accepteert u de woning niet? Geef  
dit dan ook zo snel mogelijk aan ons en aan de vertrekkende 
huurder door. Wij horen graag de reden waarom u de  
woning niet accepteert. Heeft u de woning geaccepteerd, 
dan kunt u gaan praten over overname van goederen met 
de vertrekkende huurder en kunt u uw huidige woning  
opzeggen. 
 
 

 
 

GEFELICITEERD MET UW WONING 

Zet overname op papier 
 

Als nieuwe huurder kunt u met de huidige  
bewoner praten over overname van goederen in 
de woning. Dat gaat om zaken die niet bij de  
standaarduitrusting van de woning horen, zoals 
vloerbedekking of gordijnen. Overname is niet 
verplicht. U mag dus - al dan niet tegen betaling - 
iets overnemen, maar u hoeft dit niet te doen. 
 
De vertrekkende huurder heeft van UWOON een  
overnameformulier ontvangen. Hierop kunt u 
samen alle zaken vermelden die worden over-
genomen. Het overnameformulier moet bij de 
eindopname door u en de vertrekkende huurder 
zijn ondertekend. Regel overname zo snel  
mogelijk na uw besluit om de woning te  
accepteren. Dit heeft voor beide partijen voor-
delen. Bedenk wel: een overeenkomst is bindend. 
Na ondertekening kunt u geen veranderingen 
meer aanbrengen, tenzij de vertrekkende huurder 
met uw wijziging akkoord gaat. 
 
 
 

 



 

‘DE VERTREKKENDE HUURDER IS  

TOT DE EINDOPNAME  

VERANTWOORDELIJK VOOR DE WONING’ 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
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De sleutels 
 
In onze woningadvertentie staat op 
welke datum wij verwachten de woning 
aan u te verhuren. Zodra de vertrekkende 
huurder met ons een afspraak heeft 
gemaakt voor definitieve oplevering, 
ontvangt u van ons een uitnodiging voor 
de oplevering. De UWOON-medewerker 
leidt u dan rond in de woning en vraagt u 
om het ‘opleverrapport’ te ondertekenen. 
Hierin is de technische staat van de 
woning van dat moment vastgelegd. Het 
opleverrapport is van belang als later de 
huurovereenkomst beëindigd wordt. 
 
Aan de hand van het rapport bekijken 
we welke wijzigingen u heeft  
aangebracht en hoe u de woning  
vervolgens moet opleveren. 
 
Voor of aansluitend aan de oplevering 
nodigen wij u uit voor de ondertekening 
van het huurcontract. U ontvangt hier-
voor een brief met meer informatie over 
de gang van zaken. 

Een paar tips 
 
● Vergeet niet de huur van uw oude 
 woning op te zeggen. Houd rekening 
 met opzegtermijnen. 
●  Geef uw verhuizing door aan de 
 leveranciers van gas, water en elektra. 
●  Geef uw adreswijziging door aan uw 
 provider van TV en radio, internet  
 en telefoon. 
●  Meld uw verhuizing bij PostNL voor 
 het doorsturen van de post. 
●  Heeft u voor uw nieuwe woning 
 recht op huurtoeslag? Vraag dit 
 dan zo snel mogelijk aan bij de 
 Belastingdienst. 
●  Schrijf u in op uw nieuwe adres bij 
 de afdeling Burgerzaken van uw 
 gemeente. 

Let op: 
 
Neem nooit sleutels aan van de  
vertrekkende huurder zonder dat de 
eindopname heeft plaatsgevonden 
en het huurcontract is getekend. Dit 
heeft onder meer te maken met de 
aansprakelijkheid.  
 
De vertrekkende huurder is tot de 
eindopname verantwoordelijk voor 
de woning. Stel, er verdwijnt iets uit 
de woning en u heeft de sleutels, of 
beide partijen hebben sleutels. Op 
zo’n moment kunt u aansprakelijk 
worden gesteld. 

Gratis ‘zelfverhuizer’ 
 
UWOON biedt nieuwe huurders de mogelijkheid om bij verhuizing gratis gebruik te  
maken van de ‘Zelfverhuizer’. Dit is een overdekte aanhangwagen. Heeft u een auto met 
trekhaak? Dan kunt u de ‘Zelfverhuizer’ reserveren via het kantoor van UWOON. Doe dit 
ruim van te voren, want ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
 
Bij het afhalen van de ‘Zelfverhuizer’ tekent u een overeenkomst m.b.t. aansprakelijkheid 
(bij bijvoorbeeld schade). Hier staat ook in welk rijbewijs u nodig heeft (informeer hiernaar 
bij uw vestiging). Wilt u uw rijbewijs meenemen? 

http://www.uwoon.nl

