
Adreswijziging doorgeven 

Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN 

Telefoonnummer 

E-mail 

Verhuizing 

datum verhuizing 

Oud adres 

Straatnaam 

Huisnummer 

Huisnummer toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Hoeveel personen blijven op het oude adres wonen? 

Nieuw adres (postbus niet toegestaan) 
(U kunt om geheimhouding van adresgegevens verzoeken op grond van artikel 102, lid 1 Wet gemeentelijke 
Basisadministratie) 

Straatnaam 

Huisnummer 

Huisnummer toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Meeverhuizende personen  
(echtgeno(o)te, geregistreerd partner en overige personen) 

1. 

Voornamen en achternaam 

BSN 

Geboortedatum 



2. 

Voornamen en achternaam  

BSN  

Geboortedatum  

3. 

Voornamen en achternaam  

BSN  

Geboortedatum  

4. 

Voornamen en achternaam  

BSN  

Geboortedatum  

5. 

Voornamen en achternaam  

BSN  

Geboortedatum  

 

Hoeveel personen wonen na de verhuizing op het nieuwe adres?  

 
Voegt u van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie van een legitimatiebewijs toe. 
U moet ook een kopie van het voorblad (waarop uw naamgegevens staan) van de koopakte of 
huurovereenkomst toevoegen.  

 

Datum en woonplaats  

Handtekening aangever  

Handtekening overige 
meerderjarige personen  



Toestemming hoofdbewoner (bij inwoning) 

Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres 

Verklaart dat de aangever en personen genoemd onder 1-5 woonachtig zijn op zijn/haar adres. 

Datum en woonplaats 

Handtekening 
hoofdbewoner 

In te vullen door de gemeente 

ontvangst 
ii01/bq01 
mutatie 
controle 
brief verzenden 
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