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Formulier aangifte vertrek naar het buitenland 

 

1. Persoonlijke gegevens 

Naam en voorletters : ___________________________________________________ 

Burgerservicenummer : __________________ Geboortedatum : _________________  

E-mail : ________________________________ 

Telefoon : ________________________________ 

2. Huidige adres 

Huidige adres : ___________________________________________________ 

Postcode : ______________________________  

Woonplaats : ______________________________ 

 

Blijven er nog personen achter op dit adres?  Nee  Ja, aantal : _______ 

3. Nieuw adres 

Datum verhuizing : ______________________________ 

Nieuw adres : ___________________________________________________ 

Extra adresregel : ___________________________________________________ 

Postcode : ______________________________ 

Woonplaats : ______________________________ 

Land : ______________________________ 

4. Personen die meeverhuizen 

Wilt u iemand meeverhuizen? Vul hieronder de gegevens van uw meeverhuizende 

partner en/of kinderen in. Let op! Alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd 

partnerschap heeft, kunt u uw partner meeverhuizen. 

 

Naam en voorletters : ___________________________________________________ 

Burgerservicenummer : __________________ Geboortedatum : _________________ 

Naam en voorletters : ___________________________________________________ 

Burgerservicenummer : __________________ Geboortedatum : _________________ 

Naam en voorletters : ___________________________________________________ 

Burgerservicenummer : __________________ Geboortedatum : _________________ 

Naam en voorletters : ___________________________________________________ 

Burgerservicenummer : __________________ Geboortedatum : _________________ 

5. Ondertekening 

Plaats : ______________________________ 

Datum : ______________________________ 

 

Handtekening : ______________________________ 

 

rhaa02
Afbeelding



Pagina 2 van 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

Via dit formulier kunt u uw verhuizing doorgeven als u vertrekt naar het buitenland. 

Partner en/of kinderen meeverhuizen 

U kunt met dit formulier ook uw kinderen en/of partner meeverhuizen. Alleen als u 

getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u uw partner meeverhuizen. 

 

Als u ongehuwd bent, dient uw partner via een eigen formulier de verhuizing door te 

geven. 

 

Inleveren 

U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalies in het gemeentehuis, Voorstraat 42, 

2201 HW Noordwijk. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland 

vertrekken moeten alle personen (dus ook minderjarigen) die vertrekken persoonlijk aan 

de balie verschijnen voor het doen van vertrekaangifte. 

 

Opsturen 

Aangifte per post is alleen mogelijk als alle leden van het huishouden vertrekken naar het 

buitenland. U kunt dit formulier opsturen naar gemeente Noordwijk, postbus 298, 2200 AG 

Noordwijk. Indien u het formulier opstuurt, dient u een kopie van uw legitimatiebewijs bij 

te voegen. 
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