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Brief na uitspraak Huurcommissie – Huurteam Tilburg 

 
Hieronder staat een voorbeeld voor het terugvorderen van huurpenningen na uitspraak van de 
Huurcommissie. Vul deze brief in en stuur deze naar de bemiddelaar en/of verhuurder. Let op 
dit is een voorbeeld. Je kan de brief zelf aanpassen zodat deze van toepassing is op jouw 
specifieke situatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je brief. Wil je de brief laten nakijken, 
stuur je concept naar info@huurteamtilburg.nl 
 
Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor jezelf. 
 

 
 
AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 
 
<uw naam> 
<adres> 
<postcode en woonplaats> 
<e-mail, indien beschikbaar> 
 
 
Aan 
<naam verhuurder> 
<Afdeling (indien van toepassing)> 
<t.a.v. (indien van toepassing)> 
<adres> 
<postcode en woonplaats> 
<e-mail, indien beschikbaar> 
 
 
Onderwerp: Herinnering terugbetalen uitspraak Huurcommissie <adres waar er een 
uitspraak op is gedaan>, zaaknummer: <nummer> 
 
<woonplaats, datum> 
 
 
Geachte heer/mevrouw <naam verhuurder>, 
 
Op <datum> heeft het Huurteam u een berekening gestuurd met de te veel betaalde huur van 
<adres>. Hierbij wil ik u eraan herinneren om de te veel betaalde huur, ook wel het 
verschuldigde bedrag, van <bedrag> terug te betalen. De gestelde betalingstermijn van drie 
weken is inmiddels verstreken. 
 
De berekening van de kale huurprijs is gebaseerd op de uitspraak van de Huurcommissie 
<datum> onder zaaknummer <nummer>. Deze heeft u separaat van de Huurcommissie 
ontvangen.  
 
Ik verzoek u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de deze brief, het verschuldigde 
bedrag over te maken op rekeningnummer <nummer> ten name van <naam>. 
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Mocht het bedrag na deze termijn niet zijn overgemaakt, dan bent u in verzuim. Ik behoud mij 
van het recht om het verschuldigde bedrag te verrekeningen op huurbetaling van de 
maand(en) <maand t/m maand>, door betaling van € 1 onder vermelding van “verrekening te 
veel betaalde huur”. 
 
Mocht u de betaling reeds hebben gedaan dan kunt u deze brief als niet verzonden 
beschouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
<naam en handtekening> 


