
U kunt uw verhuizing ook Digitaal doorgeven zie 
www.voorst.nl Verhuizing doorgeven(DigiD) 
===================================================  

Aangifte van een adreswijziging bij de gemeente 
 

Naam            :_________________________________________________________  M/V* 

Voornamen       :_______________________________________________________________ 

Geboortedatum   :________________________ Geboorteplaats :______________________ 

Datum verhuizing:________________________ 

Identiteitsbewijs □paspoort □identiteitskaart □rijbewijs  
□vreemdelingendocument. Nr     :________________________ (graag kopie bijvoegen) 

 

Oud adres 
Straatnaam      :_________________________________________    Huisnummer: ______ 

Postcode        :___________ Woonplaats:________________________________________ 

Gemeente        :___________________________________________ 

Blijft er iemand op het oude adres wonen? 

nee/ja, en wel  (naam, voornamen, Geboortedatum) 

1. ______________________________________________   Geboortedat:____________ M/V 

2. ______________________________________________   Geboortedat:____________ M/V 

3. ______________________________________________   Geboortedat:____________ M/V 

4. ______________________________________________   Geboortedat:____________ M/V 

 

Nieuw adres 
Straatnaam      : ___________________________________________  Huisnummer: _____ 

Postcode        : __________ Woonplaats:________________________________________    

Telefoon        :________________________ E-mail   :____________________________ 

 

Inwonend/samenwonend □ nee  □ ja bij ___________________________________________ 

 

De volgende personen verhuizen mee naar dit adres (naam, voornamen, Geboortedat) 

1. _______________________________________________  Geboortedat:____________ M/V 

2. _______________________________________________  Geboortedat:____________ M/V 

3. _______________________________________________  Geboortedat:____________ M/V 

4. _______________________________________________  Geboortedat:____________ M/V 

5. _______________________________________________  Geboortedat:____________ M/V 
 

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

Datum: __________________                          Plaats:______________________ 

 
Handtekening aangever:  Handtekeningen overige meerderjarige personen die 

meeverhuizen 
  

  

  

  

 

     

 
Voor meer informatie o.a. containers zie ommezijde  
 

Gemeente Voorst 

Ingekomen: 



Inschrijving: de chips van afvalcontainers zijn bij uitschrijving 

van de vorige bewoners geblokkeerd. Ze worden 1 week na de 

verhuisdatum gedeblokkeerd; het gaat hier om de verhuisdatum zoals 

die is opgenomen op basis van de Wet basisregistratie personen. 

 

Uitschrijving: als laatste bewoner van een woning worden de chips 

van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving 

geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van 

de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal 

kunt aanbieden. 

Voor het doorgeven van de verhuizing gelden de volgende regels. 

Verplicht tot het doen van aangifte van verhuizing vanuit een andere gemeente en binnen de gemeente zijn: 
1. personen vanaf 16 jaar en ouder, 
2. ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar, 

3. ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen vanaf 16 jaar of ouder, tenzij de 

minderjarige zelf de verplichting vervult; 
4. curatoren voor onder curatele gestelden. 

Niet verplicht, maar bevoegd tot het doen van aangifte van verhuizing vanuit een andere gemeente en binnen 
de gemeente zijn: 
1. de ouder en zijn meerderjarige kind, wanneer ze hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar, 
2. echtgenoten/geregistreerde partners, indien ze hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar, 
3. elke meerderjarige voor een persoon, die daartoe een schriftelijke machtiging heeft gegeven. 
 
De adreswijziging dient binnen vier weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing 
doorgegeven te worden. 
De identiteit van de aangever kan worden vastgesteld met overlegging van een geldig identiteitsbewijs. 
Geldige identiteitsbewijzen zijn: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en vreemdelingendocument.  
Indien u verhuist naar een andere gemeente, dient u zich in te schrijven in de gemeente van vestiging. 
 
In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente 
woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens 
worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke 
instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze 
instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren 
hun beslissingen vaak direct op uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke gegevens aan deze 
instanties worden verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat 
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook andere instellingen vragen om de 
over u beschikbare gegevens in de basisregistratie te verstrekken. Voor deze verstrekking kunt u 
geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenaamde derden zoals  
bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, een advocaat en de stichting interkerkelijke ledenadministratie. 

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om gegevens over u uit de basisregistratie  niet te verstrekken 

aan deze categorie instellingen.  

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. 

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u 
daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. 
Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd. 
 
Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.  
De contactgegevens op dit formulier (telefoonnummer en/of e-mailadres) kunnen worden gebruikt voor de 
bijhouding van de Basisregistratie Personen. 

U ontvangt geen bevestiging van de verwerking van uw verhuizing, u kunt controleren of uw verhuizing 

verwerkt is op www.mijnoverheid.nl door in te loggen met DigiD 


