GEMEENTE SLUIS
Adreswijziging, aangifteformulier
Lees voor het invullen eerst beide zijden van dit formulier.

MUTATIE BRP
datum
ontvangen
li01 bericht
verwerking
controle

paraaf

GEGEVENS AANVRAGER
Naam:
Voornamen (voluit):
Geboorteplaats/-datum:
Telefoonnummer:

geslacht: m/v

E-mailadres:

BSN-nummer:

GEGEVENS OUD ADRES
Straat:
Woonplaats:

huisnummer:
gemeente:

postcode:

GEGEVENS NIEUW ADRES
Straat:

huisnummer.:

Woonplaats:

postcode:

Datum verhuizing:
Inwonend bij / samenwonend met: (z.o.z.)
MEEVERHUIZENDE PERSONEN
(Echtgeno(o)t(e)/bij burgerlijke stand geregistreerde partner en kinderen, hoeven niet mede te ondertekenen. Niet
gezinsleden dienen de aangifte wel altijd mee te ondertekenen.)
naam:
voorletters
geslacht
geboortedatum
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
BLIJFT ER IEMAND OP HET OUDE ADRES WONEN ?
naam:
voorletters

nee
geslacht

ja en wel:
geboortedatum

m/v
m/v
m/v
m/v
ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren deze aangifte naar waarheid te hebben ingevuld. Van alle personen die dit
formulier ondertekenen dient (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs te worden bijgevoegd.
Aangifte gedaan door:
voorers
Plaats
Datum
Handtekening aangever

Handtekening overige meerderjarige personen

GEMEENTE SLUIS
VERKLARING/TOESTEMMING INWONING

Indien u gaat wonen op een adres waar al iemand woonachtig is dan dient het onderstaande te worden
ingevuld en ondertekend door diegene bij wie u gaat inwonen/samenwonen. Ook van deze persoon dient een
kopie van de legitimatie te worden bijgevoegd.
Hierbij verklaart ondergetekende:
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats/-datum:
Adres:
Woonplaats:

geslacht:

m/v

postcode:
telefoon:

bekend te zijn met de inschrijving van onderstaand perso(o)n(en):
Naam:
Voornamen:
Datum: ......................

Handtekening:....................................

Kopie legitimatiebewijs bijvoegen aub.

Toelichting adreswijziging:
Aangifte van adreswijziging
De aangifte van adresverandering moet schriftelijk gebeuren onder overlegging van een geldig
legitimatiebewijs. De aangifte moet gebeuren binnen vijf dagen na de wijziging van het adres.
Als datum van verhuizing wordt de datum van de aangifte aangehouden.
Wie moeten/mogen aangifte doen van een adreswijziging ?
- ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
- ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de
minderjarige zelf aangifte doet;
- curatoren voor onder curatele gestelden;
- de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde adres hebben, voor elkaar;
- echtgenoten c.q. geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
- elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;
- het hoofd van een instelling van gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende persoon die
wegens de toestand van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht aan zijn verplichtingen te
voldoen of een machtiging daartoe te geven.
Briefadres
Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft (woonadres).
Slechts in uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven, hiervoor dient u een speciaal
formulier aan te vragen bij de balie van de afdeling Externe Dienstverlening of op de gemeentelijke website.

