AANGIFTE VAN VERHUIZING
 binnen de gemeente
 vestiging in de gemeente
 emigratie (PERSOONLIJK aan balie verschijnen, alle vertrekkende personen)
achternaam dhr/mevr

BSN nr

voornamen
geboortedatum en –plaats
datum verhuizing
oud adres
postcode en woonplaats
gemeente
achterblijvende personen oud adres (nvt bij vestiging)

NEE / JA

(doorhalen wat nvt is)

namen achterblijvers
nieuw adres
postcode en woonplaats
land

Tel. nr

Aantal personen woonachtig op het nieuwe adres na uw verhuizing?
wijze van bewoning

 zelfstandig

 in gezin ouders

 inwonend

 anders…

 samenwonend

Ingeval van toestemming inwoning zie punt 2 van de toelichting op de achterzijde.

 Ingeval van verhuizing naar het buitenland (emigratie) verklaart betrokkene
dat het verblijf buiten Nederland tenminste 8 maanden zal bedragen.

Deze aangifte heeft tevens betrekking op: echtgeno(o)t(e)/geregistr.partner/kind(eren)
(naam, voorletters, invullen).
LET OP: ongehuwd samenwonenden moeten elk voor zich een aangifte doorgeven.
1

naam
geb. datum

2

BSN nr

naam
geb. datum

3

BSN nr

naam
geb. datum

4

BSN nr

naam
geb. datum

BSN nr

De aangifte is gedaan door
(Kopie van uw identiteitsbewijs bij voegen a.u.b.)

Datum aangifte

handtekening

Van alle personen die dit formulier (moeten) ondertekenen dient een kopie van
een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.
Door gemeente in te vullen:
Datum ontvangst aangifte
Datum mutatie aangebracht
Kennisgeving verzonden/meegegeven
Datum controle

door
door
door
door

Toelichting
1.
Verplicht tot aangifte zijn:
 de betrokkene zelf en
 ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.
Bevoegd tot aangifte zijn:
 de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres
hebben, voor elkaar;
 de echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben,
voor elkaar;
 elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk
gemachtigd heeft.
Toestemming inwoning:
2.
Bij inwoning moet onderstaande schriftelijke verklaring worden ingevuld waaruit
blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte.
Ook van deze perso(o)n(en) dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te
worden bijgevoegd.
Verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning
Ondergetekende(n),
achternaam
BSN nr
voornamen
adres
achternaam

BSN nr

voornamen
adres
verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de basisregistratie
personen van de op pagina 1 van dit formulier vermelde persoon/personen op het reeds
door hem/haar/hun bewoonde adres.
Plaats

Datum

handtekening

handtekening

Iedere burger heeft recht op geheimhouding van zijn of haar gegevens. Indien u
gebruik wilt maken van het recht op geheimhouding dient u hiervoor apart het
formulier “verzoek om geheimhouding” in te vullen.
Voor nadere inlichtingen:
Gemeente Boxmeer bezoekadres
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer

Gemeente Boxmeer Postadres:
afdeling Burgerzaken
Postbus 450
5830 AL BOXMEER
Telefoon: 0485-585911
Fax: 0485-571942

Wij werken op afspraak
Om u beter van dienst te zijn werken wij op
afspraak. U kunt een afspraak maken via
www.boxmeer.nl, telefonisch via
(0485)585911 of aan de receptie van het
gemeentehuis.

