Aangifte van adreswijziging
1 Persoonlijke gegevens
achternaam

voorna(a)m(en)

geboortedatum

m/v

		

2 Meeverhuisd; echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouder, kind(eren):
• gehuwden of geregistreerd partners mogen namens elkaar aangifte van adreswijziging doen;
• een ouder/voogd/verzorger is verplicht aangifte van adreswijziging te doen voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het kind dat zelf doen,
maar hij/zij mag dat ook aan de ouder/voogd/verzorger overlaten. Achttienjarigen moeten zelf aangifte doen van adreswijziging. Ouders en hun meerderjarige kinderen
mogen namens elkaar aangifte doen als zij bij elkaar (gaan) inwonen.
• alle andere inwonenden cq. bewoners moeten zelf aangifte van adreswijziging doen;
• een instelling is verplicht voor alle bewoners aangifte te doen.
achternaam

voorna(a)m(en)

geboortedatum

m/v

3 Vorig adres
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
gemeente

4 Nieuw adres
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
gemeente
telefoonnummer

verhuisdatum

5 Woonvorm op het nieuwe adres
		
Zelfstandige woonruimte (op het nieuwe adres woont / wonen alleen bovengenoemd(e) perso(o)n(en)
		
Op kamers (huurcontract meenemen / kopie bijvoegen)

huurcontract meenemen/kopie bijvoegen

(huurkontract of eigendomsbewijs meenemen /
( bijvoegen)

Inwonend bij / samenwonend met:
toestemming hoofdbewoner bijvoegen* z.o.z./huurcontract meenemen / kopie bijvoegen)
Anders, namelijk:
Bij het ontbreken van een woonadres, kunt u bij de afdeling Burgerzaken aanvullende informatie krijgen over het opgeven van een briefadres.

6 Aangifte gedaan door
uzelf

ouder / voogd(es) / verzorger

echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

kind vanaf 18 jaar, namens inwonende ouder/ouder die gaat inwonen

7 Handtekeningen*				
Ongehuwd samenwonenden kunnen door de aangifte beide te ondertekenen, volstaan met het invullen van één formulier

* legitimatiebewijs meenemen / kopie bijvoegen

Het doen van een valse aangifte is strafbaar. Een onvolledige of onjuiste aangifte kunnen wij niet in behandeling nemen.
Vervolg, zie achterzijde.
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niet invullen a.u.b.
datum
paraaf

Vervolg voorzijde, meeverhuisde kinderen					
achternaam

voorna(a)m(en)

geboortedatum

m/v

geboortedatum

m/v

Ruimte voor opmerkingen

De aangifte kunt u sturen aan; gemeente Arnhem, dienst Inwonerszaken, Postbus 9029, 6800 EL ARNHEM
of inleveren aan het loket van de afd. KCC, Koningstraat 38 en Kronenburggalerij 3, 0900-1809

7 Aangifte gedaan door

Verklaring toestemming hoofdbewoner
Ondergetekende:
achternaam

voorna(a)m(en)

Hoofdbewoner van het adres
straat en huisnummer
woonplaats
gemeente
telefoonnummer

stemt ermee in dat de aan de voorzijde genoemde persoon zijn/haar woonadres bij hem/haar vestigt
achternaam

voorna(a)m(en)

geboortedatum

m/v

Datum verhuizing

Ondergetekende verklaart ook
alle gegevens juist te hebben ingevuld. Ondergetekende weet ook dat hij/zij er voor moet zorgen dat alle post die bestemd is voor personen die op het
woonadres worden ingeschreven die personen bereiken. Ook moet hij/zij op verzoek van het College, informatie en stukken over het woonadres geven die
noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisadministratie.

Plaats en datum

*legitimatiebewijs meenemen/kopie bijvoegen
IZ juni 2009

Handtekening*

