aangifte van
vestiging

Bij aangifte s.v.p. kopie van huurovereenkomst of koopcontract meenemen
verhuizing binnen de gemeente

vertrek naar het buitenland,

datum ontvangst aangifte:

land:

tijdsduur:			

Aan betrokkene
is / wordt formulier
geheimhouding
uitgereikt / gezonden
nee
ja

1 persoonsgegevens
naam

:

voornamen

:

(door gemeente
in te vullen)

burgerservicenr.

m

v

geboortedatum en -plaats :
datum verhuizing

e-mailadres

:

2 gegevens oud adres
straat en huisnummer

:

postcode en woonplaats :
achterblijvende personen :

nee

ja, t.w.
Ii01 verzonden

3 gegevens nieuw adres
straat en huisnummer

:

postcode en woonplaats :		
wijze van bewoning

:

zelfstandig

De aangifte heeft tevens betrekking op:
naam

in gezin ouders

samenwonend*

Antwoord:

tel.nr.
inwonend*

datum

anders, t.w.

bericht

voornamen

geboortedatum

geboorteplaats
code

1.
2.
3.
4.
5.
De aangifte is gedaan door :

hoedanigheid:

Indien aangifte wordt gedaan in hoedanigheid van voogd(es), verzorg(st)er, zoon, dochter, curator of schriftelijk gemachtigde: naam, voornamen en hoedanigheid vermelden.
Indien aangifte wordt gedaan door de betrokkene voor zichzelf, door de echtgeno(o)t(e), door de geregistreerde partner of door de vader/moeder: alleen hoedanigheid vermelden.

datum aangifte

:					

* Zie ook punt 2 van de toelichting en de verklaring van medebewoner(s) t

handtekening:

toelichting
1. Verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf; 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.
De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.
Ook van de aangever wordt een legitimatiebewijs verlangd.
2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van
deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.

verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning
:

voornamen

:

adres

:

P = Partner

Identiteit vastgesteld aan de
hand van:

Mutatie aangebracht d.d.:

verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de basisregistratie personen van de in rubriek 1/3 vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar bewoonde adres.plaats
:
datum

			 kind

Aangifte aangenomen door:

Ondergetekende(n),
naam

A = Ambtshalve
G = Gezaghouder
H = Hoofd
			 instelling
I = Ingeschrevene
K = Meerderjarig
			 inwonend kind
			 voor ouder
M= Meerderjarige
		 gemachtigde
O = Inwonende
			 ouder voor
			 meerderjarig

Gecontroleerd:

:
(handtekening(en))
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