
Aangifte  0 verhuizing binnen de gemeente 

0 vestiging 0 emigratie naar ____________________ 

 

1. gegevens van de verhuizende persoon 

 
Achternaam   : ___________________________BSN __________________ M / V 

Voornamen   : ______________________________________________________ 

Geboren op   : ____________________ te ________________________________ 

 

2. oud adres 

 
Straat en huisnummer : ______________________________________________________ 

Postcode en plaats  : ______________________________________________________ 

Blijft er iemand op het oude adres wonen?  0 nee 0 ja, nl.: _______________________________ 

 

3. nieuw adres 

 
Straat en huisnummer : ______________________________________________________ 

Postcode en plaats  : ______________________________________________________ 

Telefoonnummer  : ____________________ E-mailadres: _______________________ 

 

Datum verhuizing/emigratie : ______________________________________________________ 

Bij emigratie: wat is uw vermoedelijke verblijfsduur in het buitenland? _______________________ 

Hoeveel personen wonen er na uw verhuizing op het nieuwe adres? ________________________ 

 

4. wijze bewoning 

 
0 zelfstandig *) 0 in gezin ouders **)  0 samenwonend **)  0 inwonend **) 
 
*)  voeg een kopie van het koop- of huurcontract toe 
**) de verklaring van inwoning op de achterzijde moet worden ingevuld 
 

5. meeverhuizende personen 

 
Lees s.v.p. eerst de toelichting op de achterkant van dit formulier 

Achternaam  Voornamen   Geboortedatum M/V  BSN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ondertekening 

 
De aangifte is gedaan door : ______________________________________________________ 
 
 
Datum: ____________________ Handtekening(en): ____________________________ 
    
 
Paraaf ambtenaar 

 
Datum ontvangst aangifte 

 
Let op: kopie legitimatiebewijs aangever bijvoegen 



 

 
  

7. verklaring van inwoning 

 
Ondergetekende is er mee bekend dat de aan de voorzijde vermelde persoon/personen op 
zijn/haar adres wordt/worden ingeschreven. 
 
Achternaam   : ______________________________________________________  

Voornamen   : ______________________________________________________ 

Geboren op   : ____________________ te ________________________________ 

Straat en huisnummer : ______________________________________________________ 

Postcode en plaats  : ______________________________________________________ 

 
 
Datum:       Handtekening:  
 
___________________________    ________________________________ 
 
 
Let op: kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner bijvoegen 
 
 
 
 
 
Toelichting bij vraag 5: 
 
U kunt een verhuizing doorgeven voor: 

- uzelf; 
- uw echtgenoot of geregistreerde partner als u samen op het oude adres woonde en samen 

naar het nieuwe adres gaat; 
- uw minderjarige kinderen; 
- uw meerderjarige kinderen als ze op het oude adres bij u woonden en meegaan naar het 

nieuwe adres; 
- iemand die u schriftelijk heeft gemachtigd om dit namens hem te doen. 

 
Let op: bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap zet dan allebei een 
handtekening op het formulier. 
In alle andere gevallen moet per persoon een eigen formulier worden ingevuld. 
 
 
 
 
Als u vragen heeft over het doorgeven van een verhuizing, vestiging of emigratie kunt u 
contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn via het 
telefoonnummer 14 0591 of kijk voor meer informatie op de website: www.borger-odoorn.nl.  
 
 
 
 
 
In te vullen door medewerker gemeente: 
 
Ii01 verzonden op: Paraaf:    

 
 
 
Versie april 2015 

http://www.borger-odoorn.nl/

