Burgerzaken

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aangifte van verhuizing
Toelichting
Als u verhuist, bent u verplicht uw nieuwe adres
door te geven aan de afdeling Burgerzaken van
de nieuwe woongemeente.
U behoeft u niet te melden bij de gemeente
waaruit u vertrokken bent.
Aangifte van uw nieuwe adres moet op grond
van wettelijke regelingen of persoonlijk of
schriftelijk worden gedaan binnen 5 dagen
nadat u verhuisd bent. Op dit formulier
kunt u aangeven of u alleen of met meerdere
gezinsleden bent verhuisd.
Wie moet aangifte doen:
• betrokkene (vanaf 16 jaar);
• ouders, voogden en verzorgers van jongeren
tot 16 jaar;

• ouders, voogden en verzorgers van inwonende • samenwonenden (niet echtgeno(o)t(e) of
minderjarigen vanaf 16 jaar.
geregistreerd partner) dienen ieder een eigen
aangifte te doen. Wanneer men van hetzelfde
Wie mag aangifte doen:
adres naar hetzelfde adres verhuist, mag dit
• een ouder voor zijn kind(eren), indien zij
door ondertekening van één aangifteformulier
hetzelfde nieuwe woonadres hebben;
voor beide partners.
• een kind (ouder dan 16 jaar) voor zijn
• aanvrager
ouder(s), indien zij hetzelfde nieuwe
woonadres hebben;
Bij schriftelijke aangifte dient een kopie van
• de echtgeno(o)t(e), die op hetzelfde adres
het geldige legitimatiebewijs van de aanvrager
woont;
bijgesloten te zijn.
• elke meerderjarige voor een persoon die
hem/haar schriftelijk gemachtigd heeft. De
Geheim adres
handtekening van degene die gemachtigd
Indien u dat wenst kunt u aangeven of u ge
wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door heimhouding van gegevens wenst. Dit recht
middel van een geldig identiteitsbewijs.
hebt u op grond van artikel 3.21 van de Wet BRP
(basisregistratie personen).

1 Persoonsgegevens
Naam										man

vrouw

Voornamen (voluit)
Geboortedatum				Geboortegemeente
Telefoon privé				

Telefoon werk

2 Adresgegevens
Datum verhuizing
Oud adres						
Postcode en woonplaats
Gemeente
Wonen er nog meer mensen op dit adres?

 nee  ja, aantal:

Nieuw adres
Postcode en woonplaats
Geheimhouding van gegevens

 nee  ja

Inwonend

 nee  ja bij (naam en voorletters)

Aangifte door

 betrokkene

 een ander, nl. (naam en voorletters)

Hoedanigheid van deze persoon (zie toelichting bij ‘Wie mag aangifte doen’)

vervolg achterzijde

445

3 Meeverhuisde gezinsleden
De volgende gezinsleden (echtgeno(o)t(e)/partner en/of kinderen) zijn meeverhuisd:
Naam			voornamen (voluit)			 geboortedatum		 geslacht
									

 man  vrouw

									

 man  vrouw

									

 man  vrouw

									

 man  vrouw

									

 man  vrouw

Indien partner/echtgeno(o)t(e) ook meeverhuist, dan moet deze ook ondertekenen.

Datum en ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner / echtgeno(o)t(e)
kopie legitimatiebewijs bijvoegen s.v.p.

U kunt het ondertekende formulier met eventuele bijlagen opsturen naar:
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

