formulier

Aangifte adreswijziging
Personen vanaf 16 jaar kunnen zelf aangifte doen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar doet de ouder/verzorger
aangifte. Zie punt 3.

1.

Persoonlijke gegevens
Naam:
Voorna(a)m(en):
BS-nummer:
Geboortedatum:

-

-

Geslacht: O man O vrouw

Oud adres:

Oude gemeente:
Nieuwe gemeente: ETTEN – LEUR

Nieuw adres:

Datum verhuizing: (let op: u kunt niet eerder aangifte doen dan vier weken voor de verhuisdatum)
-

-

Telefoon:

E-mail:

MEEVERHUIZENDE ECHTGENO(O)T(E) OF GEREGISTREERD PARTNER:
Naam:
Voorna(a)m(en):
BS-nummer:
Geboortedatum:

-

-

Geslacht: O man O vrouw

MEEVERHUIZENDE KINDEREN
Naam
Voorna(a)m(en)

WIJZE VAN BEWONING OP HET NIEUWE ADRES:
0 Hoofdbewo(o)n(st)er
0 In gezin van ouders/echtgeno(o)t(e)
0 Inwonend/samenwonend
BLIJFT IEMAND OP HET OUDE ADRES WONEN:
0 Neen
0 Ja, namelijk:

2.

Geboortedatum

Geslacht

WAT IS HET AANTAL PERSONEN DAT NA
UW VERHUIZING WOONACHTIG ZAL ZIJN
OP HET NIEUWE ADRES?
_________ personen

Ondertekening adreswijziging
Etten-Leur, datum:

-

-

Handtekening:

BIJ DEZE AANGIFTE MOET U EEN KOPIE VAN UW GELDIG IDENTITEITSBEWIJS TOEVOEGEN.

3.

Aangifte wordt door iemand anders gedaan
Wat is de relatie met de persoon waarvoor u de aangifte doet?
0 Echtgeno(o)t(e) 0 Ouder 0 Voogd 0 anders,nl.:
Naam:
Voorna(a)m(en):
BS-nummer:
Geboortedatum:

-

-

Telefoon:

Adres:
Datum aangifte adreswijziging:

Gemeente:
-

-

Handtekening:

BIJ DEZE AANGIFTE MOET U EEN KOPIE VAN UW GELDIG IDENTITEITSBEWIJS TOEVOEGEN.

4.

Geheimhouding en aanvullende gegevens
U heeft het recht om geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Kijkt u voor meer informatie hierover op onze website bij Inzage persoonsgegevens/geheimhouding.
U mag eventueel bijlagen meesturen om uw woonsituatie te verduidelijken. Bijvoorbeeld: een kopie van het
koop- of huurcontract.
Let op: het kan zijn dat de gemeente aanvullende gegevens vraagt om uw verhuizing te kunnen verwerken!

Dit formulier en eventuele bijlage(n) kunt u inleveren bij de Publieksbalie in het Stadskantoor te Etten-Leur.
U kunt deze(n) ook per post versturen naar: Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur.

Toelichting
Toelichting op “aangifte adreswijziging”
Het formulier bestaat uit vier onderdelen, waarvan deel één en twee altijd ingevuld moeten worden.

Deel 1 / Persoonlijke gegevens
BS-nummer
Het BS-nummer wordt gevraagd, dit is het burgerservicenummer, voorheen het sofi-nummer. Dit kunt u
terugvinden op uw identiteitsbewijs (paspoort en identiteitskaart) en uw rijbewijs onder “persoonsnummer”.
Echtgeno(o)t(e) of partner verhuist mee?
Met partner wordt die persoon bedoeld waarmee u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent
aangegaan.
Als u gaat samenwonen vult u beiden een aangifteformulier in.

Deel 2

Deel 2 / Ondertekening adreswijziging
Hier vult u de datum in en moet u de aangifte ondertekenen.

Deel 3 / Aangifte wordt door iemand anders gedaan.
Wanneer de aangifte voor iemand wordt gedaan dan geldt het volgende:
De volgende personen kunnen namens iemand anders de aangifte doen:
 de ouders, voogd(es) of verzorgers van minderjarigen, die jonger zijn dan 16 jaar;
 de ouders, voogd(es) of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf
aangifte doen;
 door de curator van de onder curatele gestelde;
 door een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres;
 door ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde nieuwe woonadres;
 een gemachtigde voor een persoon die hiertoe niet (meer) in staat is;
 echtgenoten of geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen, als zij allebei naar hetzelfde nieuwe
woonadres gaan;

