Aangifte van:

 Vestiging in de gemeente (zoz punt 3)
 Verhuizing binnen de gemeente
 Emigratie naar het buitenland

1. gegevens van de verhuizende persoon
Achternaam

: 		

Voornamen

: 		

Geb.datum

:		

BSN-nummer

m/v

geb.plaats

2. oud adres
Straatnaam/huisnummer :
Postcode/woonplaats

:

Oude gemeente

:

Blijft er iemand op dit adres wonen? :

 nee

 ja, t.w.:

3. nieuw adres
Straatnaam/huisnummer :
Postcode/woonplaats

:

Telefoonnummer

: 			 emailadres:

Datum verhuizing

:

4. wijze bewoning
Komt u bij iemand in te wonen? :

 ja



nee

Hoeveel personen wonen er na uw verhuizing op het nieuwe adres?
•

voeg een kopie van het huurcontract toe

•

de verklaring van inwoning op de achterzijde moet worden ingevuld

5. meeverhuizende personen
Lees eerst de toelichting aan de achterzijde van dit formulier
De volgende personen verhuizen mee naar dit adres:
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Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

M/V

1.					

M/V

2.					

M/V

3.					

M/V

4. 					

M/V

5.

				

M/V

6.					

M/V

6. ondertekening
De aangifte is gedaan door:
Datum:
Handtekening:
Handtekening overig meerderjarig persoon zoals op de achterzijde vermeld

Let op: kopie identiteitsbewijs bijvoegen

BSN

Openingstijden

Burgerzaken

Toelichting bij vraag 5:
1.

OP AFSPRAAK
maandag t/m donderdag

Komt u niet van hetzelfde adres,

13.00-16.00 uur

VRIJE INLOOP
maandag, dinsdag en woensdag
08.00-12.00 uur
donderdag
08.00-12.00 en 17.30-20.00 uur
vrijdag
08.00-12.00 uur

vul dan per persoon een eigen formulier in.
U kunt een verhuizing doorgeven voor:
-

Uzelf;

-

Uw echtgenoot of geregistreerd partner als u samen op
het oude adres woonde en samen naar het nieuwe adres gaat;

Een afspraak maken is mogelijk via onze website (www.stadskanaal.nl),
telefonisch (0599) - 631 631 of aan onze balie.

-

Uw minderjarige kinderen;

-

Uw meerderjarige kinderen als ze op het oude adres bij u woonden en meegaan naar het nieuwe adres;

-

Iemand die u schriftelijk heeft gemachtigd om dit namens hem te doen.

Let op: bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap
(niet te verwarren met een samenlevingscontract), zet dan allebei een handtekening op het formulier.
2. Bij het ontbreken van de verklaring van inwoning vraagt de gemeente na aangifte een bericht van instemming van
de hoofdbewoner.
3. Dit formulier kan niet worden gebruikt indien het een vestiging vanuit het buitenland of aanvraag briefadres betreft.
Hiervoor dient u een speciaal formulier in te vullen. Deze is verkrijgbaar aan de balie van Burgerzaken.

Verklaring van inwoning

7.

Ondergetekende geeft hierbij toestemming tot inwoning van de aan de voorzijde vermelde persoon/personen
op haar/zijn adres.
Achternaam:

m/v

Voornamen (voluit):
BSN:
Geboortedatum:

geboorteplaats:

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
datum:			
•

handtekening:

Legitimatiebewijs meenemen van de persoon die toestemming geeft.

in te vullen door de gemeente

Datumstempel

Mutatiestempel

