
AANGIFTE VAN ADRESWIJZIGING  ZAAKNUMMER : 
 

Naam   : ________________________________________________________ 

 

Voornamen (voluit) : ________________________________________________________ 

 

Geboortedatum : __________________________  BSN: ________________________ 

 

Telefoonnummer : _______________________Email : ___________________________ 

 

OUD ADRES 

 

Straatnaam  : _________________________________________ huisnr. : ________ 

 

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________________ 

 

Gemeente  : ________________________________________________________ 

 
Blijft er iemand op het oude adres wonen? (alleen bij verhuizing binnen de gemeente): ja / nee 

 

DATUM VERHUIZING: _________________________________________________ 
 

NIEUW ADRES 

 

Straatnaam  : _________________________________________ huisnr. : ________ 

 

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________________ 

 

Gemeente  : ________________________________________________________ 

 

Woonsituatie: 

o Zelfstandig als eigenaar (koopovereenkomst bijvoegen) 

o Zelfstandig als huurder (huurovereenkomst bijvoegen) 

o Inwonend bij hoofdbewoner (verklaring inwoning achterzijde invullen) 

 

De volgende personen verhuizen mee naar dit adres: 

(Naam, voorletters, geboortedatum/BSN) 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Wat is het aantal personen dat woonachtig zal zijn op het nieuwe adres? ________ pers. 

 

Datum:      Handtekening(en):  

 

 

 

 

ALTIJD EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJVOEGEN! 

 

U kunt uitsluitend op  afspraak bij ons terecht. U kunt een afspraak maken via 

www.halderberge.nl  /  tel. 140165 



 

VERKLARING TOESTEMMINGGEVER 

 
Ondergetekende, 

 

Naam  : ______________________________________________________________ 

 

Adres  : ______________________________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats: ________________________________________________________  

 

Telefoonnummer : ________________________________________________________ 

 

geeft hierbij toestemming tot in/bewoning op zijn/haar adres van:  

 

NAAM :  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum :       Handtekening : 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

identiteitsbewijs worden overgelegd van degene(n), die de verklaring heeft ondertekend. 
________________________________________________________________________________________ 
 

Ruimte voor extra gegevens: 

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

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 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 art. 4, 17b van de Wet Basisregistratie Personen kan het 

college van B&W een bestuurlijke boete van max. 325 euro opleggen aan degene met een woonadres in de 

gemeente, die bewust toelaat dat een ander persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat 

dit onjuist is. 

 

 


