
 

 

Verklaring inwoning  

MODEL C  

 

Ondergetekende,  

 

Achternaam        : ……………………………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……….. 

Adres     : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode / Woonplaats  : ………………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer           : ……………………………… Email…………………………..…………………. 

 

  

Verklaart dat onderstaande personen op zijn/haar adres wonen/gaan wonen miv ………………………. 

(datum invullen).   Verklaart tevens dat hij/zij het college van B&W zo spoedig mogelijk meedeelt als 

de woonsituatie van bovenstaand persoon wijzigt en betrokkene daarvan geen aangifte doet.  

Als er twijfel is over het feitelijke adres van de nieuwe bewoner kan er een onderzoek plaatsvinden. 

Hierbij kan een huisbezoek worden afgelegd om zijn/haar feitelijke adres vast te stellen. Indien deze 

verklaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid riskeert u een bestuurlijke boete. Dit kan ook 

het geval zijn als een betrokkene niet langer op uw adres woont, betrokkene daarvan geen aangifte 

van adreswijziging doet en u dit niet tijdig heeft doorgegeven aan het college van B&W. Op grond 

van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan het college van burgemeester en 

wethouders een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00 opleggen aan degene met een woonadres 

in de gemeente die bewust toelaat dat een ander persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, 

terwijl deze weet dat dit onjuist is.  

 

Aldus naar waarheid ingevuld,  

 

Plaats : ……………………………………………..         Handtekening: …………………………………………. 

  

Datum : …………………………………………….  

 

Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs 

worden overgelegd van degene, die de verklaring heeft ondertekend. 

 

 

Achternaam       : ……………………………………………………………………………………. 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer  : ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……… 

 

Achternaam       : ……………………………………………………………………………………. 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer  : ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……… 

 

Achternaam       : ……………………………………………………………………………………. 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer  : ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……… 

Achternaam       : ……………………………………………………………………………………. 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer  : ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……… 

Achternaam       : ……………………………………………………………………………………. 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : ……………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer  : ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en –plaats  : …………………………….. te ………………………………………….……… 

 


