
 
 

Aangifte: O vestiging        O verhuizing binnen de gemeente            O emigratie 
 

Naam          :.…………..………………………………………………………………………………………… 
 
Voornamen :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geb.datum  :………………………………..    Geboorteplaats: ……………………………………………… 
 
Burgerlijke staat:   ongehuwd   /   gehuwd   /   ger. partner   /   gescheiden   /   weduwe   /   weduwnaar 
 
Datum verhuizing :……………………………………………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________________________________ 
  

Oud adres    : ……………………………………………………….………………………………………… 
 
Postcode : ………………………………Woonplaats: ……..…………………………………………… 
 
Gemeente  : …………………………………………………………………………………………….….... 
 
Achterblijvende 
Personen :   O neen      O ja, namelijk:……………………………………………………………….…. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuw adres : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode : ………………...…………. Woonplaats:…………..……………………………………. 
 
Telefoonnr. : …………………………     E-mail: …………….…………………………Land:………. 
 
Wijze bewoning:   O zelfstandig  O in gezin ouders*)     O samenwonend *) 
   O inwonend *)  O ……………….*) 
 
voor informatie betreffende inwoning/samenwoning/ouders  zie punt 2 ommezijde 
 
Aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres:  ……  personen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Wie verhuizen er met u mee?  (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht):     
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.    ……………………………………………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________________________________ 
 
De aangifte is gedaan door:………………………………………Datum aangifte:……………………….. 
 
Alle meerderjarige personen dienen de aangifte mede te ondertekenen en machtigen daarmee de 
aangever tot het doen van deze adreswijziging:  
Handtekening 1:  Handtekening 2:      
  

Inleveren met kopie legitimatiebewijs van  
        alle meerderjarige personen.   



 
 
 
 
 
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/partners die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar; 
   -elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft. 
    
De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door 
middel van een geldig legitimatiebewijs. 
De aangever dient zich te legitimeren. 
 

2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd, waaruit 
blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. 
De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van 
een geldig legitimatiebewijs. 
 

3. U heeft het recht om geheimhouding van uw gegevens te vragen. U dient hiertoe een 
schriftelijk verzoek in te dienen. Het formulier voor aanvraag tot geheimhouding is 
verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum, Burgerzaken. 

 
4. Indien er personen op de voorzijde niet van het zelfde adres naar het nieuwe adres verhuizen, 

dienen zij apart een verhuisformulier in te vullen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Verklaring  
Ondergetekende(n)  naam en voornamen 
 
1. :……………………………………………………………………………………….. 

 
2. :……………………………………………………………………………………….. 

 
adres :……………………………………………………………………………………….. 
 
Verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van de op voorzijde vermelde persoon/personen op het reeds 
door hem/haar/hun bewoonde adres. 
 
Plaats :………………………………………    Datum :…………………………………………… 
 
Handtekening(en) 

info map verzonden ja-nee, wil geen map 
      Opgevraagd door/ op:….……….………………… 
      Mutatie aangebracht d.d.:………………………… 
      Gecontroleerd:…………………………………….. 
 
_____________ 
    


