Aangifte verhuizing
[ ] Verhuizing binnen de gemeente Zevenaar
[ ] Vestiging in de gemeente Zevenaar
[ ] Vertrek naar het buitenland
Burgerservicenummer
m/ v

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Telefoonnummer
Oud adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Blijft er iemand op het oude adres wonen? [ ] Nee [ ] Ja, te weten: ___________________________________
Nieuw adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Datum verhuizing
Wijze van bewoning op het nieuwe adres [ ] zelfstandig [ ] *inwonend [ ] *briefadres
*bij inwoning moet de medebewoner/hoofdbewoner toestemming geven op de achterzijde; bij briefadres tevens bij afzonderlijk formulier.

De volgende personen verhuizen mee naar het nieuwe adres
Naam

Voorletters

Geboortedatum

BurgerServiceNummer

Geslacht
m/v
m/v
m/v
m/v

Zevenaar, ________________________ (Datum)
Echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerde partner en alle overige meerderjarige personen zoals hierboven genoemd moeten
dit formulier ook ondertekenen.

Handtekening aangever

Handtekening
echtgeno(o)t(e)/partner

Handtekening overige
meerderjarige(n)

Voor elke geplaatste handtekening moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bijgevoegd worden.

Toestemmingsverklaring
Toestemminggever
Naam
Voornamen
Geboortedatum / plaats
BurgerServiceNummer
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
geeft toestemming tot de inschrijving met
 woonadres
 briefadres (tevens afzonderlijke verklaring invullen)
in de gemeentelijke basisregistratie van:
Naam

Voorletters

Geboortedatum

Geslacht
m/v
m/v
m/v
m/v

op het reeds door hem/haar bewoonde adres.

Datum toestemming

____________________

Handtekening ____________________________

Degene die deze toestemmingsverklaring ondertekent moet altijd een kopie van een geldig
identiteitsbewijs bijvoegen.
Toelichting
U moet uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen of als u in dezelfde gemeente blijft wonen aan het loket
Burgerzaken bij de gemeente Zevenaar. Het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente is een wettelijke verplichting, waarmee u eraan
bijdraagt dat de gemeente haar basisregistratie goed kan bijhouden en daardoor beschikt over een goede registratie van haar inwoners. U
bent ook zelf gebaat bij een goede inschrijving in het register. Onjuiste inschrijving kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van
bepaalde rechten. Het niet voldoen aan de in de wet opgenomen verplichtingen kan tot gevolg hebben dat een bestuurlijke boete wordt
opgelegd.
Op dit formulier kunt u aangeven of u alleen verhuist of met echtgeno(o)t(e)/bij de burgerlijke stand wettelijk geregistreerde partner en/of
kinderen. Tevens kunt u op dit formulier aangeven dat meerderjarige personen meeverhuizen (bijvoorbeeld de meerderjarige partner
waarmee u niet gehuwd bent en ook geen wettelijk geregistreerd partnerschap bent aangegaan). Deze personen moeten dan echter wel aan
de ommezijde van dit formulier hun handtekening plaatsen, waarmee zij de aangever machtigen om namens hen het formulier in te vullen.
Als gezinsleden of andere meerderjarige personen naar een ander adres verhuizen dan uzelf, moeten zij een aparte aangifte invullen.
In voorkomende gevallen kunnen aanvullende stukken (bijvoorbeeld een huurcontract) en/of aanvullende informatie gevraagd worden.
Ingevolge artikel 2.59 van de Wet basisregistratie personen (BRP) worden op uw verzoek geen gegevens die zijn opgenomen op uw
persoonslijst aan zogenaamde derden verstrekt. U moet daarvoor wel afzonderlijk een verzoek indienen. Een aanvraagformulier met een
toelichting ligt voor u klaar.

