
Stap 1

U gaat verhuizen en wilt de huur 
van uw woning opzeggen 
Dit kan via www.deltawonen.nl, 
Mijn deltaWonen of telefonisch.  
U heeft 1 maand opzegtermijn.

Stap 2

Onze Klantenservice neemt 
contact met u op
We maken een afspraak voor een 
telefonische eerste controle en 
u hoort hoe u de sleutels moet 
inleveren.

Stap 3

Telefonische Eerste Controle
Door de Corona-maatregelen kun-
nen we niet bij u langskomen om uw 
woning te controleren. Een inspec-
teur belt u op en bespreekt hoe u de 
woning moet opleveren. Hij vraagt 
u ook om een paar foto’s te maken 
van de badkamer, keuken en toilet 
en deze te mailen.

Huur opzeggen?
Zo werkt dat tijdens Corona!

Stap 4
Bevestiging Eerste Controle
U ontvangt per e-mail een rapport met 
de gemaakte afspraken. Hierin kunt u 
alles terug lezen en ook zien welke  
kosten er eventueel zijn als u de  
afspraken niet nakomt.@

Eindcontrole
Heeft u de sleutels ingeleverd? 
Dan bekijkt een inspecteur uw 
oude woning. Hij controleert of u 
alle gemaakte afspraken bent na-
gekomen en of de woning schoon 
en leeg is. Als er bijzonderheden 
zijn, belt hij u.

Stap 6

Stap 5

Sleutels inleveren
Uiterlijk op de dag na de einddatum  
van uw huurovereenkomst levert u voor  
8.00 uur ’s ochtends de sleutels van uw woning in.  
Doe de sleutels in een gesloten envelop met hierop uw 
naam en adres in de brievenbus van 1 van onze kanto-
ren. Ons kantoor in Zwolle zit aan de Veerallee 30 en in 
Kampen aan de Oudestraat 216D.

Stap 7
Bevestiging Eindcontrole
U ontvangt per e-mail een rapport 
met de resultaten van de eindcon-
trole. Heeft u de woning niet volgens 
afspraak achtergelaten? Dan staan er misschien 
kosten voor u in het rapport. Er staan ook 
meterstanden in die u moet doorgeven aan uw 
energieleveranciers.
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Stap 8
Eindafrekening
U ontvang binnen  
een maand na de  
einddatum de eind- 
afrekening. Hierin 
staat of u nog geld 
moet betalen of terug-
krijgt.
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