AANGIFTE VAN VERHUIZING BINNEN NEDERLAND (WOONADRES)
Aangever
Achternaam:
(meisjesnaam)
Voornamen (voluit):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefonisch te bereiken thuis:

Telefoon w erk:

Oud adres
Straatnaam:
Postcode:

m/v

Huisnummer:
Woonplaats:

Toevoeging:

Gemeente:

Nieuw adres (postbus niet toegestaan)
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente Roerdalen

Woonplaats:

Toevoeging:

Datum verhuizing:
Bent u hoofdbew oner op het nieuw e adres? O ja

O neen (verklaring van inw oning invullen)

De onderstaande gerelateerde verhuizen mee van het oude naar het nieuwe adres:

Bij samenw onen of andere samenlevingsvormen moet iedere persoon een eigen aangifte invullen. Een samenlevingscontract bij de
notaris is niet voldoende om voor elkaar aangifte te mogen doen. Ook als het oude of het nieuw e adres niet hetzelfde is kunt u voor
gerelateerde of overige personen geen aangifte doen. Alleen met een schriftelijke machtiging kan dan aangifte gedaan w orden.
Naam,voorletters:

BSN:

geboortedatum:

m/v

(echtgeno(o)t(e)/ ger.partner)
Naam,voorletters:

BSN:

geboortedatum:

m/v

Naam,voorletters:

BSN:

geboortedatum:

m/v

Naam,voorletters:

BSN:

geboortedatum:

m/v

Naam,voorletters:

BSN:

geboortedatum:

m/v

Wat is het aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres?

________ personen

Blijven er nog één of meer van de huidige medebewoners op het oude adres wonen?
O neen O ja, en w el: (naam, voorletters)
Naam,voorletters:

geboortedatum:

m/v

Naam,voorletters:

geboortedatum:

m/v

Naam,voorletters:

geboortedatum:

m/v

Datum:
Handtekening aangever:

Woonplaats:
Verplichte stukken die hierbij gevoegd moeten worden:
- kopie geldig legitimatiebewijs (handtekening zichtbaar op kopie)
- afschrift huur- of koopovereenkomst
- verklaring van inwoning indien van toepassing
- optioneel: verzoek verstrekkingsbeperking (geheimhouding)

Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien w orden als
een overtreding. Iedereen heeft de verplichting een verhuisaangifte naar w aarheid in te vullen, zoals bedoeld in de Wet basis registratie
personen, artikel 4.17 Wet basisregistratie personen. Wanneer men bew ust niet de juiste gegevens doorgeeft, kan men beboet w orden
met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.

VERKLARING VAN INWONING
Ondergetekende,
Achternaam:

Burgerservicenummer:

m/v

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Woonplaats:

verklaart hierbij dat de, aan ommezijde vermelde, perso(o)n(en) op haar/zijn adres w oonachtig is/zijn met ingang van:
datum:
En verklaart tevens dat hij/zij het college van B&W zo spoedig mogelijk meedeelt als de w oonsituatie van bovenstaand
persoon w ijzigt en betrokkene daarvan geen aangifte doet.
Als er tw ijfel is over het feitelijke adres van de nieuw e bew oner kan er een onderzoek plaatsvinden. Hierbij kan een
huisbezoek w orden afgelegd om zijn/haar feitelijke adres vast te stellen. Indien deze verklaring geen juiste w eergave is
van de w erkelijkheid riskeert u een bestuurlijke boete. Dit kan ook het geval zijn als bet rokkene niet langer op uw adres
w oont, betrokkene daarvan geen aangifte van adresw ijziging doet en u dit niet tijdig heeft doorgegeven aan het college
van B&W. Op grond van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan het college van burgemeester en
w ethouders een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opleggen aan degene met een w oonadres in de gemeente die
bew ust toelaat dat een ander persoon met datzelfde w oonadres is ingeschreven, terw ijl hij w eet dat dit onjuist is.
Aldus naar w aarheid ingevuld,
Datum:

Woonplaats:

Handtekening:

Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene, die de
verklaring heeft ondertekend.

