
    

 

Aangifte van vestiging in de gemeente 
  

    
 

Geslachtsnaam : …………………………………………………………………………… M / V 
  
Burgerservicenr.(BSN): ………………………………………………………………. 
 
Oude  woongemeente: ……………………………… ………………………………. 
 
Datum verhuizing : …………………………………… 
 
Nieuw adres  : ………………………………………………………… huisnr : ………………. 
 
Woonplaats                : ………………………….. …..     tel.nr.: ………………………………………. 
 
E-mail adres               : ……………………………………………………………………………………. 
 
Wijze van bewonen nieuw adres :   hoofdbewoner          inwonend         samenwonend 
 
De volgende personen verhuizen mee naar dit adres:  
 
Echtgeno(o)t(e)/bij de burgerlijke stand geregistreerde partner invullen bij nr.1, minderjarige 
kinderen invullen bij nr.2 t/m 4 
 

Geslachtsnaam  Burgerservicenummer         en/of     geboortedatum          geslacht        

 
1 .……………………….. …………………………………….. ……………………     M/V 
 
2…………………………. ……………………………………. ……………………     M/V 
 
3…………………………. ……………………………………. ……………………     M/V 
 
4…………………………. ……………………………………. ……………………     M/V 
____________________________________________________________________________ 
 

Overige meerderjarige personen: (deze dienen de aangifte mede te ondertekenen aan de 
onderzijde van dit formulier) 
 

Geslachtsnaam   Burgerservicenummer         en/of     geboortedatum          geslacht        

 
1…………………………..       ………………………………………   ………………………     M/V 
 
2………………………….. ……………………………………….   ………………………      M/V 
      

 
 Plaats en datum:                   Handtekening aangever, Handtekeningen overige 

personen, zoals hierboven 
genoemd die meeverhuizen, 

 
……………………………        ………………………….            ……………………………………       
                             Handtekening  echtgeno(o)t(e)/ 
  partner 
             …………………………………… 
 
    ……………………………………            …………………………………… 
(z.o.z.)                                                        (z.o.z.)                                                            (z.o.z.) 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
Bij de aangifte dient overgelegd te worden: 

 een geldig legitimatiebewijs of een kopie daarvan van degene die zijn 
handtekening geplaatst heeft 

 een kopie van het huurcontract of het gedeelte van de koopovereenkomst waaruit 
blijkt dat u de eigenaar bent op genoemd adres 

 bij in- of samenwoning dient door de hoofdbewoner onderstaande verklaring 
ingevuld en ondertekend te worden met overlegging van een kopie van zijn /haar 
legitimatiebewijs 

 

 
 Ter informatie: 
 

1. Verplicht tot aangifte zijn: 
- betrokkene zelf 
- ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar 

 
2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, 

waaruit blijkt  dat  de hoofdbewoner op de hoogte is van deze aangifte. 
 

 
 
VERKLARING 
 
 
Ondergetekende, 
 
Geslachtsnaam : ………………………………………………………………. 
 
 
Burgerservicenr. : …………………………………………………….. 
 
 
Telefoonnummer : ………………………………………. 
 
 
Verklaart bekend te zijn met de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van de op de 
voorzijde vermelde persoon op het reeds door hem/haar bewoonde adres. 
 
 
Plaats: ………………………………. 
 
Datum: ……………………………… 
 
Handtekening: 
 
 
____________________________________________________________________________
_ 
 
 niet invullen Ii01 : …………      Signaleringslijst: …………………. 
                         Ib01: ………….  PL controle: ……………         Brief verzonden: ……………….… 
                         Iv01: ………….                Info uitgereikt/verzonden: ……….. 
                         Null: …………. 

 


