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AANGIFTE VAN
O Vestiging in Wageningen vanuit een andere gemeente
O Verhuizing binnen Wageningen
PERSOONSGEGEVENS
(Geslachts)naam
: …………………………………………………………………M / V
Voorna(a)m(en)
: …………………………………………………………………………
Geboortedatum
: ………………………….. Geboorteplaats: …………………………
Tel. Bereikbaar
: …………………………..
OUD ADRES
Oud adres
Woonplaats

: .................................................................... Postcode : .........................
: ................................................ Gemeente ..........................…………...

Blijft er iemand op het oude adres wonen ?
O Nee
O Ja, namelijk
: …………………………………………………………………………
NIEUW ADRES
Nieuw adres
Woonplaats
Datum verhuizing

: …………………………………………… Postcode: ………………..
: Wageningen
: ........................................................

Wijze van bewoning op het nieuwe adres
O Zelfstandig/alleenwonend  voeg kopie huur- of koopcontract bij de aangifte
O Samenwonend met/inwonend bij  zie instemmingverklaring achterzijde (pagina 2)
De aangifte heeft ook betrekking op (vermeld naam, voorletters, geb.datum, en geslacht)
O Echtgeno(o)t(e)
: …………………………………………………………………………
O Kinderen
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
O Iemand anders (deze persoon moet de aangifte mede ondertekenen en een kopie legitimatiebewijs meesturen : …..………………………………………………………………..…………

Datum ……………………….

Handtekening ……………………………………………

Dit formulier inleveren bij Publiekszaken, Markt 22. De aangever moet een geldig
legitimatiebewijs tonen en het huur- of koopcontract of het legitimatiebewijs van degene die
de instemmingverklaring tekent.
Dit formulier kan ook opgestuurd worden naar: gemeente Wageningen, afdeling
Publiekszaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Er moet een kopie legitimatiebewijs
worden meegestuurd en een kopie huur- of koopcontact óf een kopie legitimatiebewijs van
degene die de instemmingverklaring tekent.
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TER INFORMATIE
Wie mag een verhuizing doorgeven?
Verplicht tot aangifte zijn:
- betrokkene zelf, mits 18 jaar of ouder
- ouders, voogd of verzorger van minderjarige kinderen tot 16 jaar
Bevoegd tot aangifte zijn:
- de minderjarige betrokkene zelf, mits 16 of 17 jaar
- ouders, meerderjarig kind, echtgeno(o)t(e) en geregistreerde partners voor elkaar, mits woonachtig op
hetzelfde adres
- meerderjarige schriftelijk gemachtigde. Deze gemachtigde moet van degene die machtiging geeft altijd
een geldig legitimatiebewijs meebrengen.
Legitimatie
De aangever van de verhuizing moet bij de aangifte op het gemeentehuis (bij burgerzaken) een geldig
legitimatiebewijs tonen. Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort, Europese of Nederlandse identiteitskaart of een
verblijfsdocument voor vreemdelingen.
Wanneer door te geven
U dient de verhuizing door te geven binnen vijf werkdagen voor de datum waarop u uw nieuwe woning betrekt.
Indien u uw verhuizing doorgeeft nadat u in de nieuwe woning bent gaan wonen, geldt de datum waarop
burgerzaken de aangifte ontvangt.
Belang van een juiste aangifte
Het doorgeven van uw verhuizing is een wettelijke verplichting. Hiermee zorgt u ervoor dat de gemeente haar
basisadministratie goed kan bijhouden en daardoor beschikt over een goede registratie van haar inwoners. U bent
zelf ook gebaat bij een juiste inschrijving in de basisadministratie. Onjuiste inschrijving kan tot gevolg hebben
dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde rechten. Door invulling van dit verhuisformulier verklaart u dat de
gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Van valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
Instemmingverklaring bij inwoning
Indien u bij iemand in gaat wonen moet er een verklaring worden overleg, waaruit blijft dat de hoofdbewoner op
de hoogte is van deze aangifte.

INSTEMMINGSVERKLARING
Ondergetekende,
Geslachtsnaam
Naam
Adres

: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..

Verklaart in te stemmen met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens van de op de voorzijde vermelde perso(o)n(en) op het
reeds door hem/haar bewoonde adres

Datum ……………………….

Handtekening ……………………………………………

