Aangifte adreswijziging
Waarom dit formulier?

Een verhuizing wordt doorgegeven aan de gemeente waar men woont of gaat
wonen. Met dit formulier geeft u een verhuizing door binnen of naar de gemeente
Winterswijk.
Formulier indienen bij:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Vragen? Kijk op www.winterswijk.nl of bel (0543) 543 543

Wie doet er aangifte?
Naam:

geslacht: Man

Voorletter(s):
Burgerservicenummer:
Geboortedatum:
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):
E-mailadres:
Verhuisdatum:
Verhuizen er gezinsleden mee?
Voorletters en naam

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Toestemming voor inwoning wordt gegeven aan
Voorletters en naam

Geboortedatum

Oud adres
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Gemeente Winterswijk
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Burgerservicenummer

Nieuw adres
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Aangifte is gedaan door:
Betrokkene

Inwonende ouder voor meerderjarig kind

Partner

Meerderjarig inwonend kind

Moeder / vader / gezaghouders

Gemachtigde

Hoofd instelling

Ambtshalve

Aandachtspunten
•

Van alle personen die dit formulier ondertekenen, hebben we een kopie
legitimatiebewijs nodig. Deze voegt u bij.

•

U heeft recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. Informatie en
aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij burgerzaken.

Verklaring inwoning door hoofdbewoner / huidige bewoner
Naam:
Voorletters:
Burgerservicenummer:
Wonende te:
Telefoonnummer:
Plaats:

Datum:

Handtekening hoofdbewoner / eigenaar + kopie legitimatiebewijs

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en heb kennis genomen
van de eventuele gevolgen van een onjuiste aangifte.
Handtekening aangever:
Gemeente Winterswijk
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Wanneer u dit formulier niet naar waarheid invult, riskeert u een bestuurlijke
boete. Op grond van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan de
gemeente u een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 325,-.
In geval van valsheid in geschrifte of oplichting, kan er – in plaats van een
bestuurlijke boete – aangifte worden gedaan bij de politie.
In te vullen door de gemeente:
Controle GBA-V akkoord
Legitimatie gezien / bijgevoegd
Adres leeg
Huur- / koopcontract gezien / bijgevoegd
Verwerkt op

door

pl opgevraagd op

door

Paspoortsignalering

Ja

Nee Bij ja, contact Rvig actueel:

Ja
Nee

Gemeente Winterswijk
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