Gemeente IJsselstein
Aangifte van :

0
0

vestiging vanuit een andere gemeente in Nederland
verhuizing binnen de gemeente IJsselstein
(u kunt via onze website: www.ijsselstein.nl)

Achternaam

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Oude adres

:

Postcode

:

Nieuw adres

:

Postcode

:

Woonplaats :

Datum verhuizing

:

Telefoonnummer* :

E-mailadres*

:

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Woonplaats :

De volgende gezinsleden verhuizen mee naar dit adres:
Het betreft hier uw echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerd partner en eigen kinderen.
Achternaam

Voorletter(s)

Geboren op

te

Geslacht M/V

Wijze van bewoning op het nieuwe adres: (wilt u aankruisen wat van toepassing is)
0
hoofdbewoner of
0
in gezin van ouder(s) of
0
inwonend/samenwonend met
Datum samenwonen:
(Let op: toestemmingsverklaring op de achterzijde hoofdbewoner/medebewoner moet ingevuld worden!)
(Let op: gaat u samenwonen dan moet door deze persoon een apart formulier worden ingevuld!)
Hoeveel mensen wonen er ná deze verhuizing op het nieuwe adres:
Datum aangifte:

Plaats:

Handtekening aangever:

Van alle personen die een handtekening moeten plaatsen, dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden
bijgevoegd. Dit volledig ingevulde formulier dient u samen met een kopie van het volledige huur- of koopcontract of
notariële akte in te leveren bij de gemeente IJsselstein. Als u bij iemand gaat inwonen moet u de achterzijde,
(toestemmingsverklaring van hoofdbewoner) van dit formulier in laten vullen door de hoofdbewoner en een kopie van zijn of
haar legitimatiebewijs bijvoegen. Wanneer beide ouders het gezamenlijk gezag over het/de kind(eren) /hebben en 1 ouder
verhuist met het/de kind(eren), dan dient de andere ouder hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Dit moet u doen door de
achterzijde, (toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder) in te laten vullen door de andere ouder. In de
Basisregistratie Personen (BRP) is het mogelijk een aantekening geheimhouding te laten plaatsen, zodat uw gegevens niet
zonder meer aan derden kunnen worden verstrekt. Voor informatie hierover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
*U geeft hiermee toestemming dat de gemeente deze gegevens mag gebruiken bij een eventueel adresonderzoek.
Het niet compleet invullen van dit aangifteformulier of invullen met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van
de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden
met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).
ZOZ
Aangenomen door
:
Datum :
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Gemeente IJsselstein
Toestemmingsverklaring van hoofdbewoner/medebewoner:
Achternaam hoofdbewoner/medebewoner:
Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer*

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Woonplaats :
:

E-mailadres*
:
Verklaart bekend te zijn en in te stemmen met de voorgenomen inschrijving in de BRP van de volgende persoon/personen
op het reeds door hem of haar bewoonde adres. Ik ben ervan bewust dat ik deze persoon/personen niet zelf kan uitschrijven bij
eventueel vertrek van mijn adres en dat ik verplicht ben de gemeente IJsselstein van een vertrek op de hoogte te brengen.
Achternaam

:

Geslacht M/V

(aan wie de toestemming verleend wordt)

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Datum

:

Geboorteplaats :

Handtekening toestemminggever

:

Toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder:
Achternaam ouder of gezaghouder :
Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer*
E-mailadres*

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

:
:

Verklaart bekend te zijn en in te stemmen met de verhuizing van zijn of haar kind(eren) met de andere ouder of gezaghouder.
Naam kind 1

:

Naam kind 2

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

:

Naam kind 3

:

Naam kind 4

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

Nieuw adres

:

Datum

:

Handtekening
ouder of gezaghouder

:

:

Van alle personen die een handtekening moeten plaatsen, dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden
bijgevoegd
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