Aangifte van adresverandering

O Vestiging

O Verhuizing binnen de gemeente

Persoonlijke gegevens
Naam

M/V

Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Geboorte‐gemeente

BSN/Sofi‐nummer

Oud adres
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Gemeente

Blijft er iemand op het oude adres wonen?

O neen O ja, en wel

Nieuw adres (postbus niet toegestaan)
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Verhuisdatum

Telefoonnummer

E‐mailadres
Wat is het aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres?

personen

Meeverhuisd
Naam en voornamen (voluit)

Geboortedatum

1

M/V

2

M/V

3

M/V

4

M/V

BSN/Sofi‐nummer

Verwantschap

*) indien u meer regels nodig heeft kunt u op de achterzijde van dit formulier verder gaan
Woonvorm (op nieuw adres)

O alleenwonend

O bij vader en/of moeder 2)

O samenwonend 1) met of (in)wonend 2) bij
O in gezin met echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner en
1) partner dient zelf aangifte te doen
2) schriftelijke toestemming hoofdbewoner invullen (z.o.z.)
Recht op geheimhouding. U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens aan bepaalde personen of instanties niet te verstrekken.
Bij aangifte in persoon dient betrokkene zich te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs.
Bij schriftelijke aangifte dient een kopie van de houderpagina van het geldige identiteitsbewijs van alle ondertekenaars bijgesloten te zijn.

Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Aangifte gedaan door
Handtekening aangever/aangeefster
Datum aangifte

kind(eren)

Ter informatie:
1. verplicht tot aangifte zijn:
betrokkene zelf;
ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.
bevoegd tot aangifte zijn:
de ouder en zijn kind indien beiden hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
echtgenoten die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
elke meerderjarige gemachtigde (schriftelijke machtiging + kopie legitimatiebewijs van machtigingsgever én
gemachtigde bijsluiten).
2. Bij inwoning of samenwoning moet onderstaande schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de medebewoner(s)
op de hoogte is/zijn van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een
geldig legitimatiebewijs. Indien de verklaring van de medebewoner niet wordt overlegd dan vindt er een nader onderzoek plaats
voordat er gevolg wordt gegeven aan de aangifte.

•
•
•
•
•

Verklaring van inwoning
Ondergetekende geeft hierbij toestemming tot inwoning van de aan ommezijde vermelde persoon/personen op haar/zijn adres.
Naam
Voornamen (voluit)
Datum

Woonplaats

Telefoon

Handtekening (kopie van legitimatiebewijs overleggen)

Niet door aangever in te vullen
Aangenomen door
Mutatie ingebracht door
Gecontroleerd door + bevestiging

Legitimatie

O reisdocument

O rijbewijs

O overige

Soort aangifte

Opmerkingen

O A = Ambtshalve

O I = Ingeschrevene

O G = Gezaghouder

O M = Meerderj. gemacht.

O H = Hoofd instelling

O P = Echtgeno(o)t(e)

