Verhuizing doorgeven
1. Uw gegevens
Naam en voorletters
Oude adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
E-mailadres
Telefonische bereikbaarheid

privé
mobiel
werk

2. Gegevens verhuizing
Verhuisdatum
Ligt deze verhuisdatum in het verleden?
Nee
Ja

Is de verhuisdatum meer dan 5 dagen geleden, dan wordt de datum van
ontvangst van deze aangifte als verhuisdatum gehanteerd.

3. Gegevens van het nieuwe adres
Adres
Postcode
Woonplaats
Hoeveel personen wonen er straks op
het nieuwe adres?
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Gaat u bij iemand inwonen?
Nee

Stuurt u een kopie van scan van de huur- of koopovereenkomst mee. De
daarin vermelde bedragen kunt u afdekken. Het gaat hierbij om de pagina’s
waarop vermeld staan:
1. uw na(a)m(en)
2. het nieuwe adres
3. de handtekeningen van de verhuurder(s)/huurder(s) of
verkoper(s)/koper(s)
4. de datum van ingang huur/koop van de woning

Ja

Stuurt u het formulier 'Verklaring van inwoning' mee en een kopie van het
identiteitsbewijs van de persoon die de verklaring heeft ingevuld

4. Gegevens eventueel meeverhuizende personen
U kunt ook de verhuizing doorgeven van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, kind(eren),
ouder(s) en overige meerderjarige personen als deze nu op het zelfde adres als u wonen en
straks ook op hetzelfde adres als u gaan wonen.
Verhuist uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, kind(eren) of ouder(s) mee?
Nee
Ja, namelijk:
Voorletters

Achternaam

Geb.datum

Relatie tot aangever
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Verhuizen er overige meerderjarige personen mee?
Let op: Deze personen moeten het formulier ook ondertekenen en machtigen
daarmee de aangever om aangifte van de verhuizing te doen.
Nee
Ja, namelijk:
Voorletters

Achternaam

Geb.datum

Hoeveel personen blijven er op het
oude adres wonen?

5. Ondertekening
Ik verklaar de aangifte naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum
Handtekening(en)
(ook van eventuele ‘overige meerderjarige
personen’ die u hierbij machtigen om
aangifte te doen)

Deze moet(en) overeenkomen met de handtekening op het
identiteitsbewijs

U kunt dit formulier met de benodigde bijlagen sturen naar:
Gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie:
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
Als het formulier ondertekend is mag u het ook samen met de bijlagen scannen en mailen
aan: cluster.klantproducten@bronckhorst.nl
Let op! Stuurt u onderstaande bijlagen mee.
•
•

Kopie identiteitsbewijs van alle personen die de aangifte ondertekenen
Koop- of huurcontract of een verklaring van inwoning (wat voor u van toepassing is)
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