
 

                                              Postadres: Postbus 55   Bezoekadres: Koningshoek 93050 
                                                               3140 AB Maassluis           3144 BA Maassluis 

    PUBLIEKSZAKEN                                         telefoon:  14 010  

 
             e-mail: burgerzaken@maassluis.nl  
 

1. AANGIFTE VAN VERHUIZING  

de aangifte betreft            □vestiging          □verhuizing binnen de gemeente         □vertrek naar het buitenland 

 
indien naar het buitenland:    welk land__________________________________   tijdsduur:___________________ 

 
door de gemeente 
in te vullen: 
datum ontvangst 
aangifte: 

 
     _____________ 

□aangifte aange-

nomen door: 
 
 
     _____________ 

□identiteit vast- 

gesteld aan de 
hand van: 
 
 
     _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ mutatie 

 
datum__________ 
 

□ paraaf_______ 

 
 
 
□ Ii01 verzonden: 

 
 
datum__________ 
 

□ paraaf _______ 

 
 
 
 
 
 
ontvangen: 
 

□bericht _______ 

 

□ sign.lijst 

 

□ kennisgeving 

verzonden 
 
datum__________ 
 

□ paraaf_______ 

 

2. persoonsgegevens (aangever) 

naam en voornamen        ___________________________________________________________________ ___  □ M □ V 

 
geboortedatum en –plaats________________________________________  burgerservicenummer _____________________ 
 
telefoonnummer               ________________________  e-mail __________________________________________________ 

3. gegevens oud adres 
 
oud adres                       ______________________________________________ huisnummer _______________________ 
 
postcode en woonplaats _________________________________________________________________________________ 
 
hoeveel personen blijven er achter op het oude adres?  _______ 

4. gegevens nieuw adres 
 
nieuw adres                    ______________________________________________ huisnummer _______________________ 
 
postcode en woonplaats ______________________________________________ datum verhuizing ___________________ 

wijze van bewoning: □zelfstandig  □in gezin ouder  □gehuwd of samenwonend  □inwonend     □anders t.w. ________  

 
hoeveel personen wonen er nu totaal op het nieuwe adres?  ________                                                 
 
de volgende personen verhuizen mee naar dit adres:  
                            naam en voornaam                                                      m/v  geboortedatum              burgerservicenummer 
 
echtgeno(o)t(te)__________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
of gereg.partner 
kind                   __________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
 
kind                   __________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
 
kind                   __________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
 
overige meerderjarige personen(deze personen dienen de aangifte mede te ondertekenen en machtigen daarmee de aangever 
tot het doen van aangifte van adreswijziging): 
 
1.                      __________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
 
2.                      __________________________________________  ___  __________________   ____________________ 
  

5. ondertekening 
 
datum:_______________________ woonplaats: ______________________ 
 
handtekening aangever:                                                                    handtekening van de overige meerderjarige personen: 
 
 
________________________________________________          ________________________________________________                                         
kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen/meesturen         kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen/meesturen 

6. toelichting 
 
A. verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf, ouders, voogden/verzorgers van jongeren tot 16 jr.  

bevoegd tot aangifte zijn: de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; de 
echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; elke meerderjarige voor een 
persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. 

  
B. bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de 

hoogte is (zijn) van deze aangifte. 

7. verklaring hoofdbewoner in verband met inwoning of samenwoning 
 
ondergetekende(n) _____________________________________________________________________  (naam en voornamen) 
 
adres ___________________________________________________________   telefoonnummer_________________________ 
verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 
de in rubriek 2 en 4 vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar/hun bewoonde adres. 
 
plaats en datum:  _________________________________                handtekening: 
                                                                                                                                    _____________________________________ 
                                                                                                              kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen/meesturen 

 

mailto:burgerzaken@maassluis.nl

