Aangifte adreswijziging
Persoon die verhuist
Naam en voornamen:
BSN:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Oud adres
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Hoeveel personen blijven achter op het oude adres:
Gaat u bij iemand inwonen? Ja / Nee
Zo ja, bij wie:
Nieuw adres
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Hoeveel personen wonen na uw verhuizing op het nieuwe adres:
Datum verhuizing:
Deze aangifte betreft ook echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner:
Naam:
Voornamen:
BSN:
Geboortedatum en –plaats:
Deze aangifte betreft ook de volgende kinderen:
(naam, voornamen, geboortedatum en BSN)
1.
2.
3.
4.
5.
Aangifte is
gedaan door

Naam:
Handtekening:
Opsturen of inleveren met een kopie van geldig identiteitsbewijs

Geheimhouding persoonsgegevens
U kunt het gemeentebestuur verzoeken om uw persoonsgegevens in de Basisregistratie
Personen geheim te houden voor bepaalde instanties. Meer informatie is verkrijgbaar bij een
van de medewerkers van de afdeling Dienstverlening.
Wie kunnen aangifte doen van adreswijziging:
-

betrokkene zelf van 16 jaar of ouder;
ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder,
tenzij de minderjarige zelf de verplichting vervult;
curatoren voor onder curatele gestelden
de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor
elkaar;
echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor
elkaar;
elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;
het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende
persoon die wegens de toestand van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht
aan zijn verplichtingen te voldoen of een machtiging daartoe te geven, dan wel de
echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel of de bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad van een zodanig persoon, onder overlegging
van een schriftelijke verklaring ter zake van het hoofd van de desbetreffende instelling.

