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Aangifte adreswijziging 
 

1 Reden van aangifte  

 Verhuizing binnen deze gemeente  Vertrek buitenland  

  Vestiging in deze gemeente  

    

2 Persoonlijke gegevens  

Achternaam       Voornamen (voluit)   

Geboortedatum       Geboorteplaats   

Burgerservicenummer (BSN)        

    

3 Oude adresgegevens  

Straatnaam en huisnummer        

 Postcode en woonplaats        

Telefoonnummer       Land   

    

  
 Blijft er nog iemand op het oude adres wonen?  nee  ja (vermeld hieronder gegevens)  

 (Alleen van toepassing bij verhuizing binnen deze gemeente of vertrek buitenland)  

  Achternaam, voorletters (eerste voornaam voluit)  M/V  Geboortedatum  

 1       

 2       

 3       

 4       

    

4 Verhuisdatum  

Verhuisdatum (verplicht in te vullen)        

    

5 Nieuwe adresgegevens  

Straatnaam en huisnummer        

 Postcode en woonplaats        

Telefoonnummer        

 Land        

 E-mailadres        

    

  
Totaal aantal bewoners na uw verhuizing op uw nieuwe adres        

    

Datum  Paraaf 

 ingekomen 

balie/post 

 

 Ii01 opgevr.  

 gemuteerd door  

 controle door  



2 
 

6 Gegevens meeverhuizende gezinsleden; echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en 

kind(eren) van aanvrager 

 

 De volgende personen verhuizen mee naar dit adres. (Echtgeno(o)t(e)/bij burgerlijke stand geregistreerde partner 

invullen bij nummer 1. Kinderen van aanvrager
1)

 invullen bij nummer 2 t/m 4) 
 

  Achternaam, voorletters (eerste voornaam voluit)  Geboortedatum  M/V  

Burgerservice-

nummer (BSN)  

 1         

 2         

 3         

 4         

    

 Overige meerderjarige personen
2)

 en eventueel zijn/haar kinderen die meeverhuizen (deze personen 

dienen de aangifte mede te ondertekenen aan het eind van dit formulier en machtigen daarmee de 

aangever tot het doen van aangifte van adreswijziging). 

 

  Achternaam, voorletters (eerste voornaam voluit)  Geboortedatum  M/V  

Burgerservice-

nummer (BSN)  

 1         

 2         

 3         

 4         

    

7 Verklaring instemming inwoning  

Kan alleen door meerderjarig inwonend persoon.  

Achternaam       Voornamen (voluit)   

 Straatnaam en huisnummer        

Postcode en woonplaats        

Telefoonnummer       Handtekening   

    

8 Ondertekening  

 Plaats        Datum        
 

1) 
Handtekening aanvrager  

2)
 Handtekening van overige meerderjarige personen zoals  

    hierboven genoemd 

 

  
 

   

   

9 Ruimte voor toelichting of mededeling  

  
   

   

   

10 Verzendinstructie  

 

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: 

Gemeente Lingewaard, Team Klant Contact Centrum, Antwoordnummer 26, 6660 VV  Bemmel  
 

11 Bijlagen  

 

• U moet een kopie meesturen van uw legitimatiebewijs (voor- en achterkant van houderpagina/ 

identiteitsbewijs) en van meeverhuizende personen van 16 jaar en ouder en degene die toestemming 

verleent voor inwoning.  

• U moet ook een kopie meesturen van uw koop- of huurcontract alléén de bladzijde(n) waarop naam, 

adres en handtekening staan.  

 


