
Verhuisformulier

1. Persoonlijke gegevens:

Burgerservicenummer:        Geboortedatum:

Achternaam + voorletters:

Oud adres:

Postcode:    Woonplaats:           

Telefoonnummer(s):

E-mail adres:
 

2. Nieuw woonadres:

Straatnaam en huisnr: 

Postcode:      Woonplaats:  

Datum verhuizing:

3. Aangifte van

O vestiging in Waalwijk vanuit een andere gemeente  

O verhuizing binnen de gemeente Waalwijk

4. Partner en kinderen die meeverhuizen

Wilt u iemand meeverhuizen? Vul hieronder dan de gegevens van meeverhuizende partner en/of kin-
deren in. Let op: alleen een geregistreerde partner of gehuwde partner en (meerderjarige) kinderen 
kunnen worden meeverhuisd. Verhuist er iemand anders mee die 18 jaar of ouder is? Bijvoorbeeld  de 
vriend(in) met wie u samenwoont maar geen geregistreerd partnerschap heeft? dan moet hij/zij zelf dit 
formulier mee ondertekenen bij 6.

1.  Achternaam + voorletters:

    Burgerservicenummer:     Geboortedatum

2.  Achternaam +  voorletters:

    Burgerservicenummer:     Geboortedatum

3.  Achternaam + voorletters:
  
  Burgerservicenummer:     Geboortedatum 

4.  Achternaam +  voorletters:
  
  Burgerservicenummer:     Geboortedatum
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5. Aantal bewoners nieuw adres 
  
Wat is het aantal bewoners op het nieuwe adres na de verhuizing?   
        

6. Ondertekening
 
Het is mogelijk geheimhouding van uw  persoonsgegevens in de BRP aan te vragen. Door hieronder te tekenen, 
geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn. Als u dit formulier bewust onjuist invult, loopt u het risico een bestuur-
lijke boete te krijgen. Die is maximaal 325 euro.

Plaats en datum:       Handtekening:

Handtekening(en) overige meerderjarige personen die meeverhuizen. De aanvrager wordt hiermee gemachtigd 
aangifte te doen voor deze perso(o)n(en). 

Plaats en datum:       Handtekening:

Let op: indien u dit formulier per post instuurt, dient u van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie 
van het identiteitsbewijs mee te sturen t.a.v. Publiekszaken gemeente Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
 
 De gemeente registreert uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Benieuwd welke instanties 
die gegevens gebruiken? Kijk op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

In te vullen door de gemeente:
 
Identiteit vastgesteld     ja/nee
Nieuw adres gecontroleerd     ja/nee  gereedmelding bij in aanbouw/BAG-onderzoek info

 
Oude bewoners zijn weg, maar niet uitgeschreven, nieuw adres oude bewoners: 
nadere inlichtingen opgevraagd.         ja/nee
 

Aangifte aangenomen door:     Gecontroleerd in GBA-V op en door

Ii01 verzonden op en door:     Ib01 verwerkt op en door:

Bevestiging Bevestiging Bevestiging  Bevestiging 

Aangever  medebewoner Bijzondere woonvorm BAG 

Mutatie gecontroleerd door:         


