Aangifte van een adreswijziging
Team Burgerzaken, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk
T (0492) 469 700
I www.laarbeek.nl

Vestiging
Binnenverhuizing
Emigratie (zie achterzijde)

Gegevens van de aanvrager
voorvoegsel en achternaam

m/v

voorna(a)m(en) (voluit)
geboortedatum en -plaats
e-mail

Telefoonnummer

datum verhuizing/vertrek *)								

BSN

*) Let op: alleen als uw aangifte wordt ontvangen vanaf 4 weken voor uw verhuisdatum tot en met de 5e dag na de adreswijziging wordt
deze als zodanig opgenomen.
Oud adres
straatnaam

huisnummer

woonplaats

postcode

Blijven er nog één of meer van de huidige medebewoners op het oude adres wonen?

nee

toevoeging

ja, en wel

achternaam en voornamen (voluit)

geboortedatum

m/v

Nieuw adres (postbus niet toegestaan)
straatnaam

huisnummer

woonplaats

postcode

land waarheen u vertrekt

definitief

toevoeging

van

tot

De volgende personen verhuizen vanaf het oude adres mee naar dit adres
(echtgeno(o)t(e)/ bij burgerlijke stand geregistreerde partner als eerste invullen en daarna de kinderen)
achternaam en voornamen (voluit)

geboortedatum

m/v

Overige meerderjarige personen, deze personen dienen aangifte mede te ondertekenen aan de onderzijde van dit formulier.
achternaam en voornamen (voluit)

geboortedatum

Wat is het aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres?

m/v

personen

Datum		

Woonplaats

Handtekening aanvrager
			

Handtekeningen van overige meerderjarig personen zoals hier boven
genoemd die meeverhuizen

Toelichting
U moet uw nieuwe adres doorgeven aan team Burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen of indien u in dezelfde gemeente blijft wonen
aan team Burgerzaken van die gemeente.
Het kan zijn dat de gemeente na ontvangst van het formulier aanvullende informatie nodig heeft.
Daarover krijgt u dan bericht. Dit formulier is niet geschikt voor het inschrijven vanuit het buitenland.
Raadpleeg hiervoor onze website www.laarbeek.nl.
Op dit formulier kunt u aangeven of u alleen verhuist of met echtgeno(o)t(e) / bij de Burgerlijke Stand wettelijk geregistreerde partner en/of
kinderen. Tevens kunt u op dit formulier aangeven dat meerderjarige personen meeverhuizen (bijvoorbeeld de meerderjarige partner waarmee u niet gehuwd bent en u ook geen wettelijk geregistreerd partnerschap bent aangegaan).
Deze personen dienen dan echter wel aan de ommezijde van dit formulier hun handtekening te plaatsen. Als gezinsleden of andere meerderjarige personen naar een ander adres verhuizen dan uzelf, dienen zij een aparte aangifte in te zenden.
Ook personen van een ander adres afkomstig dienen een aparte aangifte in te sturen.
Het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente is een wettelijke verplichting, waarmee u eraan bijdraagt dat de gemeente haar basisadministratie goed kan bijhouden en daardoor beschikt over een goede registratie van haar inwoners.
U bent ook zelf gebaat bij een goede inschrijving in het register. Als u uw gegevens niet volledig kwijt kunt op de voorzijde van dit formulier,
dan kunt u deze hieronder vermelden.
Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van een
aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal
€ 300,- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).
Emigratie
Wanneer niet alle gezinsleden van hetzelfde woonadres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken IN PERSOON
verschijnen bij de gemeente. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Vergeet niet van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie van het legitimatiebewijs mee te zenden.

Verklaring bewoning adres
Ondergetekende
voorvoegsel en achternaam

m/v

voorna(a)m(en) (voluit)
geboortedatum en -plaats
e-mail

Telefoonnummer

Eigenaar van het adres / hoofdbewoner van het adres
adres
verklaart dat alle genoemde perso(o)n(en), vermeld op de vorige pagina, daadwerkelijk aan het hierboven genoemde adres woonachtig
is /zijn.
Handtekening

Let op
• Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Bij het inleveren van deze verklaring dient u een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar te overleggen.
• Ook het gedeelte van het legitimatiebewijs waar de handtekening op staat kopiëren.

