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Gemeente  Maasdriel datum kenmerk 
 
 

1. Burgerservicenummer 

voorletters 

   voornamen 

tussenvoegsel(s) 

achternaam 

geboortedatum  

geslacht M/V 
 

 

telefoonnummer 

e-mailadres 

2. De verhuizing 

verhuisdatum 

Het oude adres is: 
 

postcode 

huisnummer 

huisletter 

huisnummertoevoeging 

straatnaam 

woonplaats 
 

Het nieuwe adres is: 

postcode 

huisnummer 

huisletter 

huisnummertoevoeging 

straatnaam 

woonplaats 
 

bent u de hoofdbewoner? ja/nee 
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3. Inwoning 

Let op! Dit blok hoeft u alleen in te vullen wanneer u bij iemand gaat inwonen. Daar is toestemming voor nodig. 
Laat de hoofdbewoner van uw nieuwe adres het formulier “toestemming inwoning hoofdbewoner” invullen. 

 
Bij wie gaat u inwonen? 

Burger Service Nummer 

Voorletters 

tussenvoegsel(s) 

achternaam 

geboortedatum  

geslacht M/V 
 

postcode 

huisnummer 

huisletter 

huisnummertoevoeging 

straatnaam 

woonplaats 

telefoonnummer 

e-mailadres 

4. Meeverhuizende gezinsleden 

Verhuizen er gezinsleden mee? ja/nee 

Meeverhuizend gezinslid 1: 

Burger Service Nummer 

voorletters 

achternaam 

geboortedatum  

wat is uw relatie tot deze 
persoon? Bijv. partner/kind/ouder 

Meeverhuizend gezinslid 2: 

Burger Service Nummer 

voorletters 

achternaam 

geboortedatum  

wat is uw relatie tot deze 
persoon? Bijv. partner/kind/ouder 
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Meeverhuizend gezinslid 3: 

Burger Service Nummer 

voorletters 

achternaam 

geboortedatum  

wat is uw relatie tot deze 
persoon? Bijv. partner/kind/ouder 

Meeverhuizend gezinslid 4: 

Burger Service Nummer 

voorletters 

achternaam 

geboortedatum  

wat is uw relatie tot deze 
persoon? Bijv. partner/kind/ouder 

Meeverhuizend gezinslid 5: 

Burger Service Nummer 

voorletters 

achternaam 

geboortedatum  

wat is uw relatie tot deze 

persoon? Bijv. partner/kind/ouder 
Verhuist er iemand anders 
mee? 
Denk bijvoorbeeld aan een vriend 
of vriendin met wie u 
samenwoont, maar geen 
geregistreerd partnerschap heeft. 
Deze persoon moet dan zelf 
aangifte doen van verhuizing. ja/nee 

 

 
wat is de relatie tot deze 
persoon? 

 
5. Aantal personen op oude en nieuwe adres 

 
Hoeveel personen blijven er nog op het oude adres wonen? …………………………………………….. 

 
Hoeveel personen verhuizen er naar het nieuwe adres vanaf uw oude adres? ……………………………………. 

 
Hoeveel personen wonen er na de verhuizing op het nieuwe adres? …………………………………………….. 
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handtekening aanvrager 

 
 
 
 
 

6. Controle 

Let op! Controleer de door u ingevulde gegevens. Zijn de gegevens onvolledig of onjuist? Wijzig dit dan alsnog. 

Heeft u een bijlage? ja/nee 
Zo ja, heeft u deze dan bij de aanvraag gevoegd? ja/nee 

 
Om uw verhuizing te mogen verwerken, heeft de gemeente Maasdriel een identificatie nodig. Wilt u s.v.p. een kopie 
van uw identificatiebewijs meesturen? 

 
7. Ondertekening 

U verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.  

datum 
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