Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG  Oosterbeek
Postbus 9100
6860 HA  Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 573
Fax (026) 33 48 248

Aangifte van adreswijziging binnen Nederland
Persoonsgegevens (altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs meenemen/bijvoegen)

Burgerservicenummer
Naam				

							

Man

Vrouw

Voorna(a)m(en)
Geboorteplaats en -datum

Meeverhuisd; echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouder, kind(eren):

Naam			

Voorna(a)m(en)		

		

Geboortedatum

												

Man

Vrouw

										

Man

Vrouw

												

Man

Vrouw

												

Man

Vrouw

•

Gehuwden of geregistreerd partners mogen voor elkaar aangifte doen;

•

Een ouder/voogd/verzorger is verplicht aangifte van adreswijziging te doen van kinderen tot 16 jaar. Vanaf de leeftijd van 16
jaar mag het kind dat zelf doen, maar hij/zij mag dat ook aan de ouder/voogd/verzorger overlaten. Achttienjarigen moeten
zelf aangifte doen van adreswijziging. Ouders en hun meerderjarige kinderen mogen namens elkaar aangifte doen als hij/zij
bij elkaar (gaan) wonen;

•

alle andere inwonenden c.q. bewoners moeten zelf aangifte van adreswijziging doen;

•

een instelling kan voor bewoners aangifte doen.

Oud adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Gemeente

Nieuw adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon (overdag)

Plaats en datum van aangifte				

Verhuisdatum

Handtekening*

					 			* Legitimatiebewijs meenemen/kopie bijvoegen
z.o.z.

Woonvorm op het nieuwe adres
Zelfstandige woonruimte

(kopie van uw koopovereenkomst of huurcontract bijvoegen)

(op het nieuwe adres woont/wonen bovengenoemd(e) perso(o)n(en)

Op kamers
Inwonend bij / samenwonend met
Denk aan toestemming hoofdbewoner (zie hieronder)
Anders, namelijk

Aangifte gedaan door
Uzelf		

Ouder/voogd/verzorger

Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner               Kind vanaf 18 jaar, namens inwonende ouder/ouder die gaat inwonen

Verklaring toestemming hoofdbewoner (in geval van inwoning)
Ondergetekende
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon (overdag)
Geeft hierbij toestemming tot inwoning van de aan ommezijde persoon/personen op haar/zijn adres.

Ondergetekende verklaart tevens:
alle gegevens juist te hebben ingevuld. Ondergetekende weet ook dat hij/zij er voor moet zorgen dat alle
post die bestemd is voor personen die op het woonadres worden ingeschreven die personen bereiken.
Ook moet hij/zij op verzoek van het College, informatie en stukken over het woonadres geven die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisadministratie.

Plaats en datum				

Handtekening hoofdbewoner*

								

* Legitimatiebewijs meenemen/kopie bijvoegen

Het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente is een wettelijke verplichting. Dit doet u bij de gemeente waar u gaat of blijft wonen.
De gemeente draagt namelijk zorg voor de Basisregistratie Personen. Deze administratie wordt niet alleen door de gemeente gebruikt maar ook door andere
overheidsinstellingen. Onjuiste inschrijving kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde rechten.
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