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AANGIFTE VAN O  VESTIGING O BINNENVERHUIZING 

Persoonsgegevens:   
Naam:  
Voornamen (voluit):  
Geboortedatum:   Geboorteplaats:  
Telefoonnummer:  06-nummer:  
Burgerservicenummer:   
Legitimatiebewijs: Paspoort / Rijbewijs / Ned. Identiteitskaart / Verblijfsdocument vreemdeling * 
Nummer legitimatiebewijs:  
 
Oud adres:   
Straatnaam:  Huisnr./ltr.  
Postcode:  Woonplaats:  
Gemeentenaam:  
Blijven er nog één of meer van de huidige medebewoners op het oude adres wonen? 
O Nee O Ja → Naam:  Geb.datum  
      
      
Verhuisdatum:   
Nieuw adres:   
Straatnaam:  Huisnr./ltr.  
Postcode:  Woonplaats:  
Gemeentenaam:  
Bent u hoofdbewoner op dit adres? 
O Ja O Nee → Laat de hoofdbewoner een verklaring van inwoning ondertekenen 

op de achterzijde van dit formulier. 
 
De volgende gezinsleden  verhuizen mee naar het nieuwe adres: 
Achternaam en voornamen: Geboortedatum: Relatie: 
1.  Echtgenoot/Geregistr. Partner*  
2.  Kind < 18   / Kind > 18 / ouder*  
3.  Kind < 18   / Kind > 18 / ouder* 
4.  Kind < 18   / Kind > 18* 
5.  Kind < 18   / Kind > 18* 
 
De overige meerderjarige personen  (bv. partner indien niet gehuwd/geregistreerd partnerschap) verhuizen 
mee naar het nieuwe adres (deze personen dienen de aangifte mede te ondertekenen): 
Achternaam en voornamen: Geboortedatum: Relatie: 
1.   
2.   
3.   
 
Aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig is op het nieuwe adres?  Personen 
 
Ondertekening:  
Datum: Datum: Datum: 
Plaats: Plaats: Plaats: 
   

Handtekening aangever Handtekening gemachtigde Handtekening gemachtigde 
 
Van alle personen die het formulier ondertekenen dient een kopie legitimatiebewijs te worden bijgevoegd. 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
Wilt u een bevestiging ontvangen? Vul uw e-mailadres in: 
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TOELICHTING 
 
Datum verhuizing 
Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen moet de aangifte van verhuizing door een ingezetene 
altijd schriftelijk worden gedaan bij de gemeente (college van burgemeester en wethouders) van de gemeente 
waar hij zijn nieuwe adres heeft. De aangifte kan vier weken vóór  de beoogde verhuisdatum worden gedaan en 
niet later dan de vijfde dag na  de verhuizing. Als de aangifte van verhuizing voor de datum van de werkelijke 
verhuizing wordt gedaan, kan de verhuizing in het Burgerzakensysteem in een zogenaamde "wachtkamer" 
geplaatst worden. De verhuizing wordt dan verwerkt op de datum van verhuizing. 
Wordt de aangifte van verhuizing binnen 5 dagen na de werkelijke verhuizing gedaan, dan is de aangegeven 
verhuisdatum de ingangsdatum van het nieuwe adres. Indien later dan 5 dagen verhuisaangifte wordt gedaan, 
dan is de datum van ontvangst van de aangifte de ingangsdatum van het nieuwe adres. 
 
Legitimatie verplicht! 
Om verhuisaangifte te kunnen doen dient u zich altijd te kunnen legitimeren. Doet u aangifte per post voeg dan 
een kopie van uw legitimatiebewijs bij. Ook indien nodig van de persoon die toestemming tot inwoning geeft of 
andere personen waarvoor u met machtiging verhuisaangifte doet. 
Doet u aangifte via internet met uw DigiD dan is het niet nodig een kopie van uw legitimatiebewijs te overleggen. 
Wel dient ook bij een DigiD-aangifte waarbij toestemming tot inwoning nodig is, een legitimatiebewijs van degene 
die toestemming geeft te worden overgelegd. 
 
Welke bijlagen dient u te overleggen? 
De gemeente Heeze-Leende vraagt, indien de aangever niet de hoofdbewoner van het nieuwe pand is, om een 
verklaring van inwoning van de hoofdbewoner (zie onderaan deze pagina). 
Bent u wel de hoofdbewoner van het nieuwe pand dan vraagt de gemeente Heeze-Leende om overlegging van 
een huur- of koopcontract. 
Ingeval u een aangifte doet voor iemand anders met een machtiging dient u een schriftelijke machtiging hiertoe te 
overleggen. Denk hierbij ook aan het hierboven gestelde over de legitimatieverplichting. 
Indien u niet de juiste bijlagen meestuurt kunnen w ij uw verhuisaangifte niet in behandeling nemen! 
 
Voor wie mag u aangifte doen? 
Volgens artikel 2.48 Wet Basisregistratie Personen rust de verplichting tot het doen van aangifte van verhuizing 
ook op: 
a. ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar; 
b. ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf 
de verplichting vervult; 
c. curatoren voor onder curatele gestelden. 
Volgens artikel 2.49 Wet Basisregistratie Personen  kunnen de volgende personen aangifte doen van verhuizing 
(dit is dus geen verplichting): 
a. de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 
b. echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 
c. elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft; 
d. het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende persoon die wegens 
de toestand van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen of een 
machtiging daartoe te geven, dan wel de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel of de 
bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad van een zodanig persoon, onder overlegging van een 
schriftelijke verklaring ter zake van het hoofd van de desbetreffende instelling. 
Ouders en meerderjarige kinderen kunnen alleen voor elkaar aangifte van verhuizing voor elkaar doen, wanneer 
de aangifte ook betrekking heeft op zichzelf. 
 
Recht op geheimhouding 
U heeft het recht de gemeente te vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Deze geheimhouding 
geldt evenwel niet voor verstrekking aan instanties die publiekrechtelijke taken uitvoeren. Wanneer u 
geheimhouding wenst kunt u hiervoor een apart aanvraagformulier invullen. 
 

VERKLARING VAN INWONING  
Ondergetekende, hoofdbewoner van het aan ommezijde vermelde adres van aangifte, geeft hierbij 
toestemming tot inwoning van de aan ommezijde vermelde persoon/personen: 
Naam:   m/v* 
Voornamen (voluit):  
Geboortedatum:   Geboorteplaats:  
Telefoonnummer:  06-nummer:  
 
Datum: Plaats: 

 
 

 

(kopie van legitimatiebewijs meezenden) Handtekening: 
 


