11 juli 2018

Doorgeven verhuizing
Gaat u verhuizen binnen de gemeente, verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente
Zevenaar of vertrekt u naar het buitenland? Geef uw verhuizing aan ons door.
Dit kan vanaf 4 weken voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing met dit formulier. U kunt
uw adreswijziging ook online doorgeven via www.zevenaar.nl/verhuizing-doorgeven.
Als u dit icoontje ziet op het formulier, dan stuurt u een bewijsstuk mee.
1. Wat zijn uw persoonsgegevens?
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe.
2. Wat is uw oude adres?
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
3. Wat is uw nieuwe adres?
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
4. Wanneer gaat u verhuizen?
Datum verhuizing
5. Wie verhuizen er mee?
U mag aangifte doen voor uw gehuwde partner, uw geregistreerd partner en uw kind(eren).
De volgende personen verhuizen mee:
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
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6. Hoeveel personen wonen er op het nieuwe adres na de verhuizing?
______ personen
7. Blijft er iemand op het oude adres wonen?
□ Nee
□ Ja, er blijven ____________(vul aantal in) personen op het oude adres wonen.
8. Bent u eigenaar van de woning, huurt u de woning of woont u bij iemand in?
Kies één van de onderstaande mogelijkheden.
□ Ik ben eigenaar van de woning.
□ Ik huur de woning
□ Ik ben inwonend op mijn nieuwe woonadres.
Let op: wij kunnen u vragen of een kopie van het eigendomsbewijs of huurcontract. Of als u
inwonend ben om een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner. Dit laten wij u op tijd weten.
9. Uw handtekening
Datum

Handtekening

Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
Het college van burgemeester en wethouders kan een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opleggen
als een onjuiste aangifte wordt gedaan (art. 4.17b Wet basisregistratie personen).
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