Verklaring van inwoning
1. Gegevens hoofdbewoner die toestemming tot inwoning geeft

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
E-mailadres
Telefonische bereikbaarheid

privé
mobiel
werk

2. Gegevens van diegene(n) die bij u in komt/komen wonen
de heer,

mevrouw,

familie

(incl. voorletters)
Aantal nieuwe inwonenden
Ingangsdatum

3. Mee te sturen bijlagen
Bij het inleveren van deze verklaring moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de
hoofdbewoner (dit is dezelfde persoon die ook de achterzijde van dit formulier ondertekent)
worden ingeleverd.

Pagina 1 van 2

4. Ondertekening
Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Als er twijfel is over het feitelijke adres van de hiervoor genoemde perso(o)n(en) vindt er
een nader onderzoek plaats. Hierbij kan een huisbezoek worden afgelegd om het feitelijke
verblijfadres vast te stellen.
Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Datum
Handtekening

(Deze moet overeenkomen met de handtekening op uw identiteitsbewijs)

Toelichting
Een verklaring van de hoofdbewoner wordt gevraagd:
1. om de hoofdbewoner op de hoogte te houden wie op zijn/haar adres ingeschreven
wordt
2. omdat een onjuiste inschrijving op een adres vervelende (financiële) gevolgen kan
hebben voor de eigenaar (denk aan Belastingdienst, huursubsidie,
studiefinanciering, diverse uitkeringen, enz.)
3. als kwaliteitscontrole voor de juiste registratie van adresgegevens in de
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

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 scannen en mailen aan:
cluster.klantproducten@bronckhorst.nl
Let op!
•

Het is niet voldoende alleen de verklaring van inwoning in te sturen. De verhuizing zelf
moet ook (nog) doorgegeven worden.

•

Als u uw identiteitskaart of rijbewijs als identiteitsbewijs meestuurt, scan of kopieer dan
zowel de voor- als de achterzijde.
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