
Verzoek om opschorten/kwijtschelden huur bedrijfsruimte 
 
AANTEKENEN 
[naam] 
[adres en huisnummer] 
[postcode en woonplaats] 
 
 
 

[plaatsnaam en datum] 
 
Betreft: verzoek om opschorting/kwijtschelding huur  
 
 
Geachte heer/mevrouw [naam], 
  
 
Vanaf [datum] huur ik van u de bedrijfsruimte gelegen te [plaats en adres] tegen de huidige huurprijs 
van € [bedrag] per maand. 
 
Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft genomen in verband met het coronavirus heb ik 
mijn activiteiten (tijdelijk) gedwongen moeten staken, zodat ik de bedrijfsruimte die ik van u huur, op 
dit moment niet kan gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd.  
 
 Of 
 
Als gevolg van de coronacrisis zijn mijn bedrijfsactiviteiten zo goed als stil komen te liggen. 
 
Mijn inkomsten zijn dan ook nihil / Mijn inkomsten zijn dan ook vrijwel nihil / Mijn inkomsten zijn zeer 
fors gedaald (keuze). 
 
Ondanks mijn beroep op de diverse overheidsmaatregelen verkeert de onderneming op dit moment in 
grote financiële problemen. 
 
Ik verzoek u daarom om de huur voor de maand(en) [periode] 2021 op te schorten. Dit nu er sprake is 
van een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst die voor mij als huurder 
niet te voorzien was.  
  
Of  
 
Ik verzoek u daarom om de huur van de maand(en) [periode] 2021 in zijn geheel kwijt te schelden, 
alsmede een tijdelijke verlaging ter grootte van [hoogte percentage]% van de huurprijs toe te passen 
voor de maanden [periode] en/of (keuze) met mij afspraken te maken over een gedeeltelijke betaling 
van de huurprijs.  
 
Dit nu er sprake is van een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst die 
voor mij als huurder niet te voorzien was.  
 
Graag ontvang ik van u binnen 1 week een reactie. Uiteraard ben ik ook  bereid tot nader telefonisch 
overleg. Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt zend ik u deze per gewone post en per 
aangetekend post.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam] 


