Adreswijziging
Aan:
Gemeente Borsele
Afdeling Burgerzaken
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Bezoekadres:
Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand
www.borsele.nl

Openingstijden burgerzaken; uitsluitend op
afspraak.
Kijk voor de mogelijkheden tot het maken van een
afspraak op www.borsele.nl
Telefoonnummer Burgerzaken: 0113 – 238443

Telefoonnummer:
0113-238383

Reden van aangifte
□ verhuizing binnen de gemeente

□ vestiging

□ emigratie

Persoonsgegevens
Achternaam (eigen naam invullen)

Geslacht: M/V

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Datum verhuizing:
E-mail:

Telefoonnummer:
(u krijgt een bevestiging van uw verhuizing per e-mail)

Oud adres
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Nieuw adres
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode en woonplaats:
Land (alleen invullen bij emigratie):
Duur van verblijf (alleen invullen bij emigratie):
Aantal bewoners op het adres:

De volgende gezinsleden (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of kinderen) verhuizen mee:
Nr.
Naam
Voorletters
Geboortedatum
1

Relatie

2
3
4
5
6

Overige meerderjarige personen (deze personen dienen de aangifte mede te ondertekenen en machtigen daarmee de
aangever tot het doen van aangifte van adreswijziging):
Nr.
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Relatie
1
2

Blijft er iemand op het oude adres wonen?

□ nee

□ ja

Zo ja , naam en voorletters
Gaat u bij iemand inwonen?

□ nee

□ ja

Zo ja, naam en voorletters

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening aangever

Handtekeningen van overige meerderjarige personen die
meeverhuizen

( kopie paspoort / rijbewijs / identiteitskaart meezenden)

( kopie paspoort / rijbewijs / identiteitskaart meezenden)

* Indien u emigreert en er blijven personen op uw adres wonen, dan moeten alle personen die emigreren persoonlijk aan de balie
Burgerzaken verschijnen.

Verklaring van inwoning
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de inwoning van de vermelde persoon/personen op haar/zijn adres.
Naam:

M/V

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:

Datum:
Handtekening:
( kopie van paspoort / rijbewijs / identiteitskaart meezenden)

Bij dit volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier dient u mee te sturen:
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aangever (bijv. Nederlandse identiteitskaart/ paspoort of
rijbewijs / vreemdelingendocument, ook de achterkant)
- kopieën van belang zijnde pagina’s van de koopakte of huurovereenkomst (dit geldt alleen voor bewoning op een
camping / recreatieoord)
Geheimhouding: U hebt recht op geheimhouding (artikel 2.59 Wet BRP). U kunt het gemeentebestuur verzoeken om uw
gegevens aan bepaalde personen of instanties niet te verstrekken. Uw verzoek om geheimhouding dient u schriftelijk in
te dienen bij uw gemeente.
Let op: De gemeente Borsele is bevoegd u te vragen aan te tonen dat u werkelijk op het door u aangegeven adres
woont.

