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Aangifte adreswijziging 

 

1. Uw gegevens 

Achternaam : ………………………………………………………………………..m/v 

Voorna(a)m(en) : ……………………………………………………………………………. 

BSN  : …………………………….. Geb. datum: …………………………….. 

Telefoon : …………………………….. Mobiel: …………………………………… 

E-mailadres : …………………………………………………. 

 

2. Verhuisgegevens 

Oude adres 

Straatnaam : ………………………………………………Huisnummer: ………….. 

Postcode : ………………………………………………Woonplaats:…………….. 

Gemeente       : ………………………………………………… 

 

Nieuwe adres 
Straatnaam : ………………………………………………Huisnummer: …………… 

Postcode : ………………………………………………Woonplaats : …………… 

Verhuisdatum : ………………………………………………... 

 
Inwonend / samenwonend (inwonend wordt u als er al iemand op uw nieuwe adres  
staat ingeschreven)  
Hoeveel personen wonen er in totaal op het nieuwe adres na de verhuizing?............ 
 

3. Personen die meeverhuizen naar dit adres 
 

Echtgeno(o)t(e) / Geregistreerd partner   

Naam                 : ...……………………………………………………………………..m/v 

BSN   : ………………………………Geboortedatum: …………………….... 

Kinderen 

Achternaam Voorna(a)men Geboortedatum Burgerservicenummer 
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Overige meerderjarige personen (vanaf 18 jaar)  
 
De volgende overige meerderjarige personen verhuizen met mij mee naar het nieuwe adres: 
(Deze personen moeten het formulier ondertekenen bij ‘handtekening overige meerderjarige personen’) 

 

Achternaam Voorna(a)men Geboortedatum Burgerservicenummer 

    

    

    

    

 

4. Handtekeningen en Identiteitsbewijzen  

 

Uw Handtekening:   Handtekening overige meerderjarige personen 

     (indien van toepassing) 

 

…………………………………  ………………………………………… 

 

Datum: ………………………………  Plaats : ………………………………. 

 

 

Paraaf Ambtenaar: ………………………Datum: .……………………………… 

(identiteitsbewijs gezien) 

 

 

 Identiteitsbewijs 

Van alle personen die dit formulier ondertekenen dient een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs (waarop de handtekening duidelijk zichtbaar is) te worden bijgevoegd.  
 
 

 Wanneer aangifte doen 
Uw aangifte kunt u vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de 
vijfde dag na de adreswijziging doorgeven (art. 2.39 Wet BRP). De aanvraag moet compleet 
binnen 1 maand na de 1

ste
 melding ingeleverd worden.  

 
 

 Verstrekkingsbeperking (geheimhouding persoonsgegevens) 
U heeft op grond van artikel 3.21 Wet BRP recht op geheimhouding persoonsgegevens. U kunt 
online geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u woont. Vind 
u dit lastig, dan kunt u ook naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een afspraak. De 
geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw 
minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. 
 
 

 Verwerking gegevens 
De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen. U krijgt hierover geen 
bericht. Wilt u de status van de adreswijziging weten, controleer dan uw gegevens via Mijn 
Overheid. U logt gemakkelijk in met uw DigiD. 


