
SAMEN MET HUURCONTRACT MEE  
TE BRENGEN BIJ DE PLAATSBESCHRIJVING 

 

VOLMACHT VOOR UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING 

 

Huurder(s) moet(en) persoonlijk aanwezig zijn op de uitgaande plaatsbeschrijving. 

Kan u niet aanwezig zijn op de uitgaande plaatsbeschrijving van uw woning? Dan kan u een 

volmacht geven aan de persoon die in uw plaats aanwezig zal zijn en de documenten zal 

ondertekenen. 

Dit kan door dit document in te vullen en te ondertekenen.  

 

Gehuurde woning 

Adres 

 straat en nummer  …………………………………………………………………………. 

 postcode en gemeente ………………………………………………………………………… 

Gehuurd vanaf  …………………………………………………………………………. 

 

Eigenaar - verhuurder 

WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0400.032.156, erkend 

onder door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) onder het nummer 4150. 

 

Huurder(s) 

1. Naam Voorna(a)m(en) …………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer  …………………………………………………………………………. 

Nummer identiteitskaart …………………………………………………………………………. 

 

2. Naam Voorna(a)m(en) …………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer  …………………………………………………………………………. 

Nummer identiteitskaart …………………………………………………………………………. 

 

 

Ondergetekende, de huurder(s) geeft/geven volmacht aan de volgende persoon  

Naam Voorna(a)m(en) …………………………………………………………………………. 

Adres    …………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer …………………………………………………………………………. 

 

Nummer identiteitskaart …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



SAMEN MET HUURCONTRACT MEE  
TE BRENGEN BIJ DE PLAATSBESCHRIJVING 

 

 

1. hem/haar/hun te vertegenwoordigen tijdens de tegensprekelijke uitgaande 

plaatsbeschrijving van het bovenvermelde gehuurde goed die zal plaatsvinden op datum van 

..  /  ..  /  ….  ; 

2. het proces-verbaal van uitgaande plaatsbeschrijving te ondertekenen in naam en 

voor rekening van de huurder(s) zodat dit een tegensprekelijk karakter verwerft; 

3. en de sleutels in ontvangst te nemen. 

 

Deze volmacht moet meegebracht worden naar de plaatsbeschrijving. 

 

Indien deze persoon deze volmacht niet bij zich heeft, zal de plaatsbeschrijving niet 

opgemaakt worden en zal de huurder de kosten voor de nutteloze verplaatsing 

(verplaatsings- en werkkosten)* van de plaatsbeschrijver moeten betalen aan 

WoninGent. 

 

Deze volmacht zal gevoegd worden bij het proces-verbaal van uitgaande 

plaatsbeschrijving. 

 

 

 

 

 

Gedaan te ……………………………..( ) op datum van  ..  /  ..  /  …. 

 

 

 

(handtekening) 

De huurder(s) 

 

                                                 
*
 Bij de waarborgafrekening wordt €39,60 verrekend 

( ) Plaatsnaam 


