AANGIFTE VAN VERHUIZING/VESTIGING

NUNSPEET · ELSPEET · HULSHORST · VIERHOUTEN

Door gemeente in te vullen


Datum ontvangst:



Identiteit vastgesteld aan de hand
van:

1.

Algemeen

Naam: ___________________________ BSN: ___________________________



Verklaring hoofdbewoner



Identiteit hoofdbewoner



Brief inschrijving BRP



Niet bestaand adres/recreatiewoning?
- Nedbrowser geraadpleegd

Voorna(a)m(en): ___________________________________________________
Geboortedatum: ____________________ Geboorteplaats:___________________
E-mail: ___________________________ Telefoonnr: ______________________
Oud adres

- Terugmelding aan de BAG-beheerder


Aangifte aangenomen door:



Mutatie aangebracht d.d.:



Gecontroleerd d.d.:

A = Ambtshalve

Straatnaam: _______________________ Huisnummer: _____________________

G = Gezaghouder

Postcode: _________________________ Woonplaats: _____________________

H = Hoofd instelling
I = Ingeschrevene

Nieuw adres

K = Meerderjarig inwonend kind

Straatnaam: _______________________ Huisnummer: _____________________

M = Meerderjarige gemachtigde

Postcode: _________________________ Woonplaats: _____________________
Datum verhuizing: ___________________________________________________



O=

Inwonende ouder voor meerderjarig
kind

P = Partner

2. Aanvullende gegevens
Deze aangifte heeft tevens betrekking op:
2.1 Echtgeno(o)t(e) / Geregistreerd partner
Naam en voorna(a)m(en)

Geboortedatum

BSN

M/V

Geboortedatum

BSN

M/V

Geboortedatum

BSN

M/V

2.2 Kind(eren)
Naam en voorna(a)m(en)

2.3 Anderen
Naam en voorna(a)m(en)
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3. Wijze van bewoning op het nieuwe adres
Inwonend bij: ___________________________________________________________________________
Samenwonend met: _____________________________________________________________________
Alleenwonend: __________________________________________________________________________
Thuiswonend bij ouders: __________________________________________________________________
Wordt de nieuwe woonruimte leeg door u aanvaard?
Nee
Ja, het nieuwe adres van de vorige bewoner(s) is: ______________________________________________

Plaats: _______________________________ Datum: ________________________________
Handtekening aangever,

______________________________

Van alle personen die dit formulier ondertekenen, moet een kopie van het legitimatiebewijs
(paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart/identiteitsdocument vreemdeling) worden meegezonden (van de
Europese identiteitskaart en het identiteitsdocument vreemdeling ook de achterkant kopiëren).

4.

Ter informatie

Verplicht tot aangifte zijn:
-

betrokkene zelf;

-

ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte is/zijn:
-

de ouder en zijn kind, indien beiden hetzelfde nieuwe woonadres hebben, voor elkaar

-

echtgenoten die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar

-

elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar schriftelijk gemachtigd heeft.

De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door een geldig
legitimatiebewijs. Ook van de aangever kan een legitimatiebewijs worden verlangd.
Dit formulier indienen bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen
kunt krijgen.

