
Adreswijziging doorgeven 

Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

E-mail 

BSN 

Nummer legitimatiebewijs; paspoort / rijbewijs / 
Ned. Identiteitskaart, vreemdelingendocument 

Verhuizing 

datum verhuizing 

Oud adres 

Straatnaam 

Huisnummer 

Huisnummer toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Blijven er nog een of meer van de huidige medebewoners op het oude adres wonen? 

 Ja  Nee

1. 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum 
2. 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum 
3. 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum 
4. 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum 



Invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als overtreding van de verplichting 
tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden 
met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (art 4.17 Wet basisregistratie personen) 

Nieuw adres (postbus niet toegestaan) 
(U kunt om geheimhouding van adresgegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 Basisregistratie Personen) 

Straatnaam 

Huisnummer 

Huisnummer toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Meeverhuizende personen  

De volgende personen verhuizen mee naar dit adres (naam, voornamen voluit) 

 Echtgeno(o)t(e) / bij burgerlijke stand geregistreerde partner invullen bij nummer 1.
 Kinderen invullen bij nummers 2 t/m 5.

1. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 
2. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 
3. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 
4. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 
5. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 

Hoeveel personen wonen na de verhuizing op het nieuwe adres? 



Invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als overtreding van de verplichting 
tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden 
met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (art 4.17 Wet basisregistratie personen) 

Overige meerderjarige personen die meeverhuizen. 

Deze personen moeten de aangifte mede ondertekenen. Zij machtigen daarmee de 
aangever tot doen van aangifte van adreswijziging. 

1. 

Naam, voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

2. 

Naam, voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Let op! Voegt u van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie van een 
legitimatiebewijs toe. 
U moet ook een kopie van het voorblad (waarop uw naamgegevens staan) van de 
koopakte of huurovereenkomst toevoegen.  

Datum en woonplaats 

Handtekening aangever 

Handtekening overige 
meerderjarige personen 
zoals hierboven genoemd 



Invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als overtreding van de verplichting 
tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden 
met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (art 4.17 Wet basisregistratie personen) 

Verklaring van inwoning 
Alleen invullen als er al personen zijn ingeschreven op het nieuwe adres. 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming tot inwoning van de hierboven vermelde 
persoon / personen op zijn / haar adres. 

Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Let op! Kopie van legitimatiebewijs meesturen. 

Datum en woonplaats 

Handtekening 
hoofdbewoner 
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