VERHUIZEN DOORGEVEN
gemeente Deurne

In te vullen door gemeente Deurne
Verhuizing doorgeven

Datum ontvangst/zaaknummer

1 Uw gegevens (aangever)
U kunt dit formulier gebruiken als u binnen Deurne gaat verhuizen of in Deurne komt wonen. Vul het
formulier volledig in. Formulier ondertekenen en alle verplichte bijlagen meesturen. Formulieren die
niet volledig zijn ingevuld, kunnen wij niet behandelen.

Burgerservicenummer
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Gemeentenaam
2 Contactgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
3 Personen die met u naar het nieuwe adres verhuizen
Vul hier alle gezinsleden in (partner en kinderen) die met u meeverhuizen. Woont u samen zonder
huwelijk of partnerschap? Dan moet de meeverhuizende partner het formulier ook ondertekenen
(verleent machtiging voor het doen van deze aangifte).
Naam, voorletters

Geboortedatum:

Relatie
partner
kind
kind
kind
kind
kind

4 Woonsituatie op het nieuwe adres
 huurder of medehuurder van de woning
 eigenaar of mede-eigenaar van de woning
 inwonend kind bij ouders
 inwonend in een (zorg)instelling
 inwonend bij anderen (verklaring hoofdbewoner invullen bij punt 6)
 kamerhuur (huurcontract meesturen of punt 6 invullen)

Verhuizing doorgeven in Deurne
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5 Gegevens verhuizing
U kunt de verhuizing tot maximaal vier weken vóór en uiterlijk 5 dagen ná de verhuisdatum doorgeven.
Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan wordt de datum van ontvangst van deze aangifte
verhuisdatum in de BRP geregistreerd(artikel 2.39 Wet BRP). Een postbusnummer is niet toegestaan.

Verhuisdatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Gemeentenaam
Aantal personen die op het
nieuwe adres wonen?
Aantal personen die op het
oude adres blijven wonen?
6 Verklaring hoofdbewoner/eigenaar/verhuurder
Woont u bij anderen in (waar u geen gezin mee vormt) of huurt u een kamer? Dan moet de
hoofbewoner/eigenaar/verhuurder van het nieuwe adres hier zijn/haar gegevens invullen en ondertekenen. Het
meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.

Voorletters en achternaam
Wat is de relatie tot het
adres?

 hoofdbewoner op het nieuwe adres
 eigenaar van de woning
 verhuurder van de woning

Telefoonnummer en email

 Ik ga akkoord met de inschrijving op dit adres.
Handtekening
hoofdbewoner/eigenaar/
verhuurder
kopie legitimatiebewijs meesturen

7 Bijlagen en aanvullingen
Bijlagen

 huurcontract
 overig, nl……………………………………………….

Aanvulling/Opmerkingen

8 Plaats en datum
Plaats, Deurne
9 Ondertekening

Datum:

Handtekening aangever
kopie legitimatiebewijs meesturen

Handtekening machtiging
partner
kopie legitimatiebewijs meesturen)
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