
 
VERHUISFORMULIER 

 

 
Dit formulier kan worden ingeleverd bij de afdeling burgerzaken of kan worden  
opgestuurd naar: Gemeente Huizen, afdeling burgerzaken, postbus 5, 1270AA Huizen.  
Van alle personen die ondertekenen moet een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs meegestuurd worden. Voor informatie over ´geheimhouding 
persoonsgegevens´ kunt bij de afdeling burgerzaken terecht.  

Aangifte van adreswijziging  Personalia 

Burgerservicenummer (BSN)  

Naam  

Voornamen  

Geboorte datum en - plaats  

Telefoonnummer/emailadres  

Datum verhuizing       -      -              Conform art. 2.39 van de wet BRP wordt u 

ingeschreven op de verhuisdatum als u tijdig aangifte doet, niet later dan de 
vijfde dag na de adreswijziging. Of op de toekomstig aangegeven datum.    

Bent u hoofdbewoner van het 
nieuwe adres: 

ja: □       
Bij ja: kopie van huur- of 
koopcontract toevoegen 

nee: □    

Bij nee: verklaring bewoner adres ook 
laten invullen op de achterkant van dit 
formulier.                 

 ↓ oud adres 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaats  

Blijven er nog mensen op het 
op het oude adres wonen: 

ja: □      nee: □ 

 ↓ nieuw adres 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaats  

De volgende gezinsleden verhuizen mee: echtgeno(o)t(e), geregistreerd 
partner, kinderen 

Naam en voorna(a)m(en) Geboortedatum BSN 

1:   

2:   

3:   

4:   

5:   

6:   

Overige meerderjarige personen / ongehuwd samenwonend 
(Let op! A.u.b. de aangifte ondertekenen voor machtiging van de aangever tot het doen van aangifte van verhuizing) 

Naam en voorna(a)m(en) Geboortedatum BSN 

   

   

   
Wat is het aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres : 

datum:  plaats: 

handtekening aangever: handtekening overige meerderjarige personen: 

   

Ontvangstdatum en 

paraaf van ambtenaar. 



 

   
   

 

   VERKLARING VAN INWONING OP MIJN ADRES 
 

  

Hierbij verklaar ik: 

                             
Achternaam   :  ………………………………………………………………………………... 

 
Voorletters    :  ………………………………………………………………………………... 

 
Geboortedatum  : ….……………………………………………………………………………... 

  
Tel.nr   : .………………………………………………………………………………... 
 
E-mailadres  : .………………………………………………………………………………... 
 
 
dat de vermelde perso(o)n(en) aan de voorzijde woonachtig is/zijn op mijn adres per 
datum ingang verhuizing. 
 
Adres  :  ………………………………………………………………… 
 
Postcode  : …………………  Huizen  
 
 
Deze verklaring geldt voor …………………(totaal aantal) perso(o)n(en). 

 
 

Datum ingang verhuizing:  …...-……-…………… 
 
 

Ik verklaar tevens: 

 

• Dat deze verklaring naar waarheid is ingevuld 

• Dat het mij bekend is dat onjuiste aangifte strafbaar is. 
 
 

Voor u uw handtekening zet 

 
U tekent een verklaring van inwoning. Daarmee verklaart u naar waarheid dat betrokkene(n) 
woonachtig is/zijn op bovengenoemd adres. Na inschrijving wordt betrokkene(n) als 
(mede)bewoner(s) op het adres geregistreerd. Dit is dus geen registratie als briefadres. 
 
Onjuiste inschrijving op een adres kan vervelende (financiële) gevolgen hebben voor de 
bewoner/eigenaar (uitkering, toeslagen). 
 
NB. Bij valsheid in geschrifte wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 
 

 

Datum: Handtekening: 

  
 
 
 
 
 

LET OP: U dient een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen. 


