Gedeeltelijke huuropzegging bij overlijden
Gegevens van de huurder die overleden is
Voorletter(s) + voornamen (voluit)
Achternaam
Adres
Postcode en plaats

Gegevens van de huurder die blijft wonen
Voorletter(s) + voornamen (voluit)
Achternaam
Geboortedatum en geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Handtekening huurder
die blijft wonen
Datum van ondertekening

Mogelijk wijzigt nu de tenaamstelling en/of het bankrekeningnummer. Vul in dat geval het
onderstaande formulier ‘Doorlopende machtiging’ in.
U kunt het ondertekende opzeggingsformulier, een kopie overlijdensakte en, indien van toepassing,
het formulier ‘Doorlopende machtiging’ opsturen naar: Trudo, Postbus 360, 5600 AJ Eindhoven.
Of inleveren bij Trudo, Torenallee 34 (6de verdieping) in Eindhoven. Als u langs wilt komen bel dan
eerst, tel: 040-235 98 88. Om u beter te helpen werken we alleen op afspraak. We zijn op werkdagen
geopend tussen 08.30 en 17.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur.

Stichting Sint Trudo
Postbus 360 5600 AJ Eindhoven
KvK 17024183 trudo.nl

Doorlopende machtiging
Hiermee geef ik toestemming aan de hieronder genoemde incassant om betalingen automatisch van
mijn rekening af te laten schrijven.

Gegevens incassant (Bedrijf/Instelling)
Naam

Stichting Sint Trudo

Adres

Postbus 360

Postcode en plaats

5600 AJ

Eindhoven

Land						
INCASSANT ID (1)
NEDERLAND			

NL20ZZZ170241830000

Kenmerk machtiging

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar mijn bank om betalingen van mijn rekening af te schrijven, en verleen ik toestemming
aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens huur (2).

Mijn gegevens
Rekeningnummer (IBAN)

BIC (3)

Naam ondergetekende
Adres
Postcode en plaats

LAND

Datum

Handtekening

U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Trudo, Postbus 360, 5600 AJ Eindhoven.
Of inleveren bij Trudo, Torenallee 34 (6de verdieping) in Eindhoven. Als u langs wilt komen bel dan
eerst, tel: 040-235 98 88. Om u beter te helpen werken we alleen op afspraak. We zijn op werkdagen
geopend tussen 08.30 en 17.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur.
(1) Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van Trudo hebt ontvangen.
(2) Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank.
(3) BIC: bij Nederlandse IBAN-rekeningnummers is deze Bank Identificatie Code geen verplicht veld.

Stichting Sint Trudo
Postbus 360 5600 AJ Eindhoven
KvK 17024183 trudo.nl

