Aangifteformulier voor een adreswijziging
Aangifte van:



Datumstempel van ontvangst

Vestiging vanuit een andere gemeente
Verhuizing binnen de gemeente Gemert-Bakel

……………………………………….

Datum verhuizing:
1

Persoonsgegevens

Naam

:

Voornamen

:

Geboortedatum

:

BSN-nummer

:

Burgerlijke staat

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

2

Gegevens oud adres

Oud adres

:

Postcode en woonplaats

:

Gemeentenaam

:

3

Gegevens nieuw adres

Nieuw adres

:

Postcode en woonplaats

:

Wijze van bewoning

:



4

De aangifte heeft tevens betrekking op:
Naam

1)
2)
3)
4)
5)

Alleenwonend / Gezin
Samenwonend / Inwonend (rubriek 5 invullen )

Voorletter(s)

Geboortedatum

BSN-nummer

Aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres: …………..
5

Handtekening aangever(s)

Aangever 1

Aangever 2
(Alleen van toepassing indien betrokkenen samenwonen en niet
gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben)

…………………………………

………………………………………..

Van alle personen die dit formulier ondertekenen dient een kopie van het legitimatiebewijs
(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs/verblijfsdocument) worden meegezonden c.q. te worden overlegd.

Datum aangifte :

6

………………………………………

Verklaring van inwoning/samenwoning

Naam
Voorletters
Geboortedatum
BSN-nummer
Telefoonnummer

Initialen ambtenaar ………

meegegeven d.d.:…………………………

:
:
:
:
:

Verklaart bekend te zijn met de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) van de in de
rubrieken 1 en 3 genoemde personen.
Handtekening
………………………………………
( Kopie van paspoort / identiteitskaart / rijbewijs / verblijfsdocument meezenden c.q. overleggen )

7

Verklaring ontvangst beleidsnotitie “permanente bewoning recreatieverblijven”
(Alleen van toepassing bij bewoning van recreatieverblijven)

Hierbij verklaar ik te hebben ontvangen de beleidsnotitie “permanente bewoning
recreatieverblijven”.
Handtekening aangever
……………………………………..

8

( Door de gemeente in te vullen )

a. Is het nieuwe adres in de BRP leegstaand op de aangiftedatum ? Ja / Nee / N.v.t.
b. Onderzoeksverklaring

Ja / Nee / N.v.t.

c. Is de aangever de eerste bewoner van een NIEUW pand ?
Ja / Nee
Zo ja, dan een aanvraagformulier voor een groen / grijze container meegeven !!

Ii01 dd.:

Kennisg. verz.:

