Aangifte van verhuizing
Verhuizing binnen de gemeente
Verhuizing vanuit een andere gemeente
Verhuizing vanuit het buitenland ( hier dient u een afspraak voor te maken)
1.Datum van verhuizing: _ _ / _ _ / _ _ _ _

2. Belangrijke informatie
Uw aangifte van verhuizing wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld, ondertekend
en voorzien van alle bijlagen:
•
Kopie legitimatiebewijs van alle personen die ondertekenen
•
Kopie huur- of koopcontract
•
Toestemming hoofdbewoner/eigenaar bij inwoning
•
Bij aangifte van minderjarige kinderen moeten beide gezag houders het formulier ondertekenen
3. Persoonlijke gegevens
Voor en achternaam (voluit)

V

Geboortedatum en plaats:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer en e-mail:
4. Oud adres
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

5.Nieuw adres Postbus niet toegestaan
Straat:

Huisnummer:

Postcode en plaats:
Gehuurd, kopie huurcontract bijvoegen.
Gekocht, kopie koopcontract bijvoegen.
Inwonend, zie punt 7
6. Wie verhuist er mee?
Naam
1.
2.
3.
4.

Voornamen

Geboortedatum

BSN

M

7. Toestemming inwoning Bij inwoning moet de hoofbewoner/eigenaar de aangifte ook ondertekenen
Ondergetekende,
Voor en achternaam:

V

M

Geboortedatum en plaats:
Telefoonnummer en e-mail:
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

woonplaats:

Verklaart dat op de voorzijde vermelde persoon/personen op het door hem/haar bewoonde/in bezit zijnde adres
woonachtig is/zijn en akkoord te gaan met de voorgenomen inschrijving in de Basis Registratie Personen.
8. Ondertekening formulier
Datum:
Handtekening van:
•
Uzelf
•
Hoofdbewoner/ eigenaar
•
Beide gezag houders
•
Curator (indien van toepassing)
Ondergetekende(n) verklaart /verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld,

Het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente is een wettelijke verplichting. Iedere burger heeft recht op
geheimhouding van zijn of haar gegevens. Indien u gebruik wilt maken van het recht op geheimhouding dient u
hiervoor apart het formulier “verzoek om geheimhouding” in te vullen.
Let op: Inschrijvingen kunnen worden gecontroleerd met een huisbezoek. Bij valsheid in geschrifte kan aangifte
worden gedaan bij de politie.
Dit gedeelte in te vullen door de gemeente

Ter informatie
1.U kunt aangifte doen in de periode van 4 weken voor de dag van de verhuizing tot en met de vijfde dag na de
dag van de verhuizing;
2.Bij de aangifte moet een huur-of koopovereenkomst getoond worden/opgestuurd worden;
3.Bij inwoning geeft de hoofdbewoner/ eigenaar toestemming via dit formulier;
4.Aangifte kan gedaan worden door:
-

iedere meerderjarige voor zichzelf ;

-

iedere minderjarige van16 jaar en ouder voor zichzelf ;

-

samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar ;

-

de ouders, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen ;

-

de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar ;

-

elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;

-

de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

5. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als datum van verhuizing, tenzij u op geeft dat u later verhuist of
binnen de termijn waarop u verhuisaangifte kunt doen (zie punt 1). Dan geldt de opgegeven datum van
verhuizing.

