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Verklaring van inwoning 
Waarom dit formulier? 
U verklaart dat u geen bezwaar heeft dat onderstaande persoon / personen zich 
inschrijven op uw adres of pand. 

Formulier indienen bij: 
Gemeente Winterswijk 
Antwoordnummer 46 
7100 VB Winterswijk 
Vragen? Kijk op www.winterswijk.nl of bel (0543) 543 543 
Persoonsgegevens van de hoofdbewoner / eigenaar 

Naam: 

Voorna(a)m(en): 

Adres: 

Burgerservicenummer: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Gegevens van degene(n) die wonen op uw adres of in uw pand verblijven 

Voorletters en naam Geboortedatum Burgerservicenummer 

Toestemming voor inwoning wordt gegeven aan 

Voorletters en naam Geboortedatum Burgerservicenummer 

Adres 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode en woonplaats 

Datum inwoning: 

Duur van de inwoning: 

Uw relatie tot de inwonende medebewoner: 

http://www.winterswijk.nl/
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Ondertekening hoofdbewoner / eigenaar 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en heb kennisgenomen 
van de eventuele gevolgen van een onjuiste aangifte (zie onderaan dit formulier). 

Plaats: Datum: 

Handtekening: 

Bijlage 

U dient een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen (van de 
toestemmingverlener). 

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. 
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