VERHUIZEN DOORGEVEN
Adreswijziging binnen gemeente Deurne

In te vullen door gemeente Deurne

Datum ontvangst/zaaknummer

06.13.01 Verhuizingen - binnengemeentelijke
verhuizingen
1 UW GEGEVENS (AANGEVER)
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam

M/V

Voorletters (voornamen)
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2 NIEUW ADRES (postbusnummer niet toegestaan)
Geef de werkelijke verhuisdatum in. U kunt de verhuizing tot maximaal vier weken vóór de
verhuisdatum doorgeven. Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan wordt de
ontvangstdatum van deze aangifte in de basisregistratie Personen opgenomen als verhuisdatum.
(artikel 2.39 Wet BRP).

Verhuisdatum
Adres
Postcode, woonplaats
Verhuizen er gezinsleden mee?
Bent u hoofdbewoner?

Wat is uw relatie tot de
hoofdbewoner?

Ja (vul ook het onderdeel Meeverhuizende gezinsleden in)
 Nee


 Ja
 Nee (vul ook uw relatie tot de hoofdbewoner in)
 Mijn kind
 Mijn ouder(s)
 Mijn partner (huwelijk /partnerschap/samenwonend)
Naam partner:...................................................
 Geen (geen gezinsrelatie)
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3 MEEVERHUIZENDE GEZINSLEDEN
U vult hier de gegevens in van de gezinsleden die met u mee verhuizen. Als u samenwoont
met een partner (zonder huwelijk/partnerschap) dan moet uw partner zelf een
aangifteformulier invullen en toesturen. U kunt niet samen of voor elkaar de verhuizing
doorgeven. De relatie van het gezinslid tot de aangever kan zijn: P=(P)artner, gehuwd of
met geregistreerd partnerschap; K=(K)ind; O=(O)uder.
Achternaam, voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:

Relatie aangever:

M/V

P/K/O

M/V

P/K/O

M/V

P/K/O

M/V

P/K/O

M/V

P/K/O

4 BIJLAGEN EN AANVULLINGEN
Stuurt u bijlagen mee?

 Ja
 Nee

Omschrijving bijlagen
Aanvulling/Opmerkingen

5 ONDERTEKENING (AANGEVER)
Plaats/Datum

Deurne,

Handtekening

(kopie legitimatiebewijs toevoegen)
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4 GEGEVENS HOOFDBEWONER/EIGENAAR
De hoofdbewoner/eigenaar vult dit onderdeel in als u alleen of met gezinsleden gaat
inwonen bij anderen, waarmee u geen gezin vormt.
Burgerservicenummer (BSN):
Achternaam

M/V

Voorletters (voornamen)
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Ik verklaar dat de personen in deze aangifte op mijn adres wonen en ga akkoord met de
inschrijving op mijn adres in de basisregistratie personen.
Ondertekening door hoofdbewoner/eigenaar
Plaats/Datum

Deurne,

Handtekening
hoofdbewoner/eigenaar
(kopie legitimatiebewijs toevoegen)
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