Gemeente Weesp
AANGIFTE ADRESWIJZIGING

Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294-491391
Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u een adreswijziging binnen of naar Weesp doorgeven.
Vul het in en stuur het, samen met de benodigde documenten, naar: gemeente
Weesp, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 5099,1380 GB Weesp.
1

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN OUD ADRES

Voornamen voluit

□ Man

Geslacht

Achternaam

□ Vrouw

Voorvoegsel

Straat en huisnummer
Postcode

Plaats
Mobiel

Telefoonnummer

mulier ook on-

E-mail adres
Burgerlijke staat

□

Ongehuwd

□

Gehuwd

□

Gescheiden

□

Weduwe

□

Weduwnaar

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
2

NIEUW ADRES

Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Weesp

Wat is de datum van verhuizing?

3
Alle meerdermeerderjarige
personen die
die e
meeverhuizen
moeten dit
formulier ook
dertekenen
ondertekenen

Naam

MEDEBEWONERS DIE MEEVERHUIZEN
Noem hier de medebewoners die meeverhuizen naar hetzelfde adres, zoals uw partner en/of kinderen. Meerderjarige medebewoners die naar een ander adres verhuizen
of van een ander adres komen, moeten een aparte aangifte invullen.

Verhuizen er medebewoners met
u mee?

Voornamen

□

Ja, namelijk

□

Nee > ga naar vraag 4

Geboorteplaats

personen > vul vraag 3 verder in

Geboortedatum

Geslacht
□ M

□ V

□ M

□ V

□ M

□ V

□ M

□ V

4
@ Indien ja, stuur
mee:
een kopie van de
bladzijde van huurovereenkomst of
koopakte, waaruit
blijkt dat u de
rechtmatige huurder/eigenaar bent

Bent u hoofdbewoner op het
nieuwe adres?

HOOFDBEWONER
□

Ja >ga naar vraag 5

□

Nee > vul deze vraag verder in

Ondergetekende geeft hierbij toestemming tot inwoning van de bij vraag 1 en 3
vermelde persoon/personen op zijn/haar adres.
Voornamen voluit

Geslacht

Achternaam

□ Man

□ Vrouw

Voorvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Datum

@ Stuur mee:
een duidelijke kopie
van het legitimatiebewijs

Handtekening

5

RUIMTE VOOR EXTRA GEGEVENS

Wilt u nog informatie toevoegen
aan uw aangifte?

6

ONDERTEKENING
De aangifte moet zijn ondertekend door u en door alle meerderjarige personen die
met u meeverhuizen.

Datum

@ Stuur mee:
een duidelijke kopie
van het legitimatiebewijs van alle personen die dit formulier ondertekenen

Uw handtekening

Handtekening(en) van
meerderjarige personen die
meeverhuizen

