Aangifte van verhuizing

Achternaam:..................................................................................................
(gehuwde vrouwen a.u.b. meisjesnaam)
Voornamen (voluit):………………………………………………………………………………………………..
Email……………………………………………………
Geboren op………………………………………………………..te…………………………………………...
Burgerlijke staat: …………………………….LET OP (indien ongehuwd dient de partner altijd een eigen
aangifteformulier invullen).
Burgerservicenummer: ……………………………………………………
Oud adres
Straat………………………………………………………………….Huisnummer…………………………......
Postcode……………………………………………….Woonplaats…………………………….......................
Gemeente…………………………………………………Telefoon……………………………………………..
Oud adres wordt nog bewoond door…………………………………………………………………………….

Nieuw adres
Straat………………………………………………………………….Huisnummer……………………………..
Postcode……………………Woonplaats………………………… Telefoon…………………………………..

Datum verhuizing………………………………………………………………………………………………...
Bewoont het adres 0 Zelfstandig
0 Inwonend bij (z.o.z.)…………………..………………………………………………..
Mede verhuisd zijn: LET OP (alleen partner invullen indien u gehuwd bent, kinderen alleen indien het
uw eigen kinderen betreft)
(meisjes)naam en voornamen (voluit)

geboortedatum

………………………………………….

…………………

…………………………..……..

………………………………………….

…………………

………………………………….

………………………………………….

…………………

………………………………….

………………………………………….

…………………

………………………………….

Bladel, …………………………………

familierelatie

Handtekening……………………………………………..

Bij deze aangifte moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overlegd
Ieder meerderjarig lid van een gezin kan de verhuizing doorgeven van het gezin als het naar hetzelfde adres verhuist. Iedereen
vanaf 16 jaar kan de eigen verhuizing doorgeven. De aangifte van verhuizing moet geschieden uiterlijk binnen een termijn van
vier weken voor en vijf dagen na de daadwerkelijke verhuizing. De aangifte wordt gecontroleerd door het team Klant Contact
Centrum (KCC). Verlangd kan worden om een huurcontract of een verklaring instemming hoofdbewoner te overleggen. Bij
valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. Ingevolge art. 2.59 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp),
kunt u het gemeentebestuur verzoeken om een aantekening betreffende beperking verstrekking gegevens aan derden.

Instemming medebewoning
Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de
medebewoner(s) op de hoogte zijn van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s)
dient altijd door het team KCC te worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.
Van ondergetekende moet dus een kopie van een legitimatiebewijs worden overgelegd.
Ondergetekende,
Naam____________________________________________Geboortedatum___________________
Voornamen_______________________________________________________________________
Telefoon_________________________
Adres____________________________________________Woonplaats______________________
Verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de Basisregistratie Personen van de aan
de voorzijde genoemde persoon/personen op het reeds door hem/haar bewoonde adres.
Datum aangifte_________________________Handtekening________________________________

Instemming briefadres (is alleen bedoeld voor personen die verblijven in een zorginstelling)
Bij een briefadres moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit de toestemming van
de bewoner blijkt, waar het briefadres wordt gehouden. De handtekening van de bewoner dient altijd
door het team KCC te worden gelegaliseerd door middel van een geldig identiteitsbewijs.
Van ondergetekende moet dus een kopie van een legitimatiebewijs worden overgelegd.
Ondergetekende,
Naam____________________________________________Geboortedatum____________________
Voornamen________________________________________________________________________
Telefoon_________________________
Adres____________________________________________Woonplaats_______________________
Geeft hierbij toestemming om aan de voorzijde genoemde persoon/personen het door hem/haar
bewoonde adres te gebruiken als briefadres.
Datum aangifte_________________________Handtekening_________________________________

Machtiging
Indien de aangifte door iemand anders wordt gedaan dan moeten hier de gegevens van de gemachtigde worden ingevuld. De handtekening van de gemachtigde dient altijd door het team KCC te worden gelegaliseerd door middel van een geldig identiteitsbewijs.
Van ondergetekende moet dus een kopie van een legitimatiebewijs worden overgelegd.
Ondergetekende,
Naam____________________________________________Geboortedatum____________________
Voornamen________________________________________________________________________
Telefoon__________________________
Adres___________________________________________ Woonplaats_______________________
Diegene die aangifte doet is:
O

echtgeno(o)t(e)

O ouder

O Voogd

O anders.nl_________________________________

Datum aangifte__________________________Handtekening______________________________
(S.v.p. tevens een bewijs van volmacht bijvoegen)

