
Aangifte van adreswijziging

□ Verhuizing

Naam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:
:
Telefoon thuis/mobiel: E-mail:

Datum verhuizing: Burgerservicenummer:

Oud adres

Straat: Huisnummer:

Postcode en plaats: Gemeente:

Achterblijvende personen: □ Nee □ Ja, aantal:

Nieuw adres

Straat: Huisnummer:

Postcode en plaats: Gemeente:

Wijze van bewoning nieuw adres

□ Zelfstandig (neem of stuur een kopie van een huur- of koopovereenkomst mee)

□ Samenwonend / inwonend bij (Vul achterzijde in)

Bent u in bezit van een hond?

□ Nee □ Ja, aantal

De volgende personen verhuizen mee van het oude adres naar het nieuwe adres:
(Hier de gegevens invullen van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of kinderen)

Naam Voornamen Geboortedatum BSN

1.

2.

3.

4.

5.

Overige meerderjarige personen die meeverhuizen van het oude naar het nieuwe adres:
(Zij moeten de aangifte mede ondertekenen aan de onderzijde van dit formulier en machtigen daarmee de aangever tot het doen van aangifte van adreswijziging)

Naam Voornamen Geboortedatum BSN

1.

2.

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld,

Datum: Naam aangever(s): Handtekening aangever:

Handtekening overige meerderjarige personen zoals hierboven genoemd:

Het onjuist invullen van het aangifteformulier is strafbaar ingevolge artikel 4.17 Wet BRP, zoals voor het
ontvangen van hogere studiefinanciering, een hogere uitkering of een andere vorm van verrijking.

Van alle personen, die dit formulier ondertekenen, dient u een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Indien deze aangifte schriftelijk wordt gedaan, dient u een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs
mee te sturen.

Dit gedeelte in te vullen door de gemeente

Datum ontvangst
verhuizing

Paraaf identiteit
vastgesteld

Datum mutatie

Controle mutatie

Datum Ii01

Soort legitimatiebewijs Paraaf mutatie
Huur- of

koopovk gezien



Aangifte van adreswijziging

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. Inschrijven op het adres waar betrokkene woont (nachtrust geniet);
3. Bij de aangifte moet een huur- of koopovereenkomst getoond worden / opgestuurd worden;
4. Bij inwoning geeft de hoofdbewoner vooraf schriftelijk toestemming;
5. Aangifte kan gedaan worden door:

Iedere meerderjarige voor zichzelf

Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf

Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar

De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen

Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders

De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
6. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als datum van verhuizing, tenzij u opgeeft dat u later

verhuist. Dan geldt de opgegeven datum van verhuizing;
7. Bevestiging: na het verwerken van uw verhuizing ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe

adres. Dit is een belangrijk controlemiddel waarmee de juistheid van een aangifte wordt gecontroleerd.
Als de verhuizing niet juist is, moet u de schriftelijke bevestiging retour sturen of kunt u dit doorgeven bij
de gemeente. De gemeente zal vervolgens een adresonderzoek naar de juistheid van de
adresgegevens instellen;

8. U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen.
9. Wanneer uw gezinssamenstelling wijzigt, is het aan te bevelen deze wijziging ook door te geven aan de

Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Toestemming inwoning

Ondergetekende,

Naam:

Voornamen (voluit):

Adres: Huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Verklaart akkoord te gaan met de voorgenomen inschrijving in de basisregistratie personen van de op de
voorzijde vermelde persoon / personen op het door hem / haar bewoonde adres.

Datum: Handtekening:

Het is strafbaar om personen in te schrijven op uw adres, die er niet woonachtig zijn. Voor zoals het
ontvangen van hogere studiefinanciering, een hogere uitkering of een andere verrijking.

Bij het doen van deze verhuisaangifte moet ook van de toestemmingverlener een geldig identiteitsbewijs
overlegd worden. Indien deze aangifte schriftelijk wordt gedaan, verzoeken wij u een goed leesbare kopie
van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden.

Dit gedeelte in te vullen door de gemeente

Datum ontvangst
verhuizing

Paraaf identiteit
vastgesteld

Soort
legitimatiebewijs
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