AANGIFTE VAN
VESTIGING IN WESTSTELLINGWERF
VERHUIZING BINNEN DE GEMEENTE
Niet door aangever in te vullen:
A = ambtshalve
I = ingeschrevene
G = gezaghouder
M = meerderjarige gemachtigde
H = hoofd instelling
P = echtgenote / geregistreerd partner
O = ouder voor meerderjarig inw. kind
K = meerderjarig kind voor inw. ouder

Identiteitsvaststelling
Paspoort

:

Id-kaart

:

Rijbewijs

:

(Geslachts)naam

:

Voorna(a)m(en)

:

Geboortedatum

:

Datum verhuizing

:

Uw emailadres/tel.nummer

:

Burgerservicenr
Geboorteplaats:
Tel.

Oud adres en oude woonplaats:
Vorige woongemeente (alleen vermelden bij vestiging)
Op dit adres blijft achter

:

Niemand (woning staat leeg)

Ouder(s)

Anders, n.l.:

1.
2.
3.
Nieuw adres in Weststellingwerf:
Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Wijze van bewoning

zelfstandig

in gezin ouders

samenwonend

inwonend bij
De aangifte heeft mede betrekking op: (naam / voornaam / geboortedatum)

Burgerservicenr

1.
2.
3.
4.
Ondergetekende verzoekt burgemeester en wethouders van Weststellingwerf om geen verstrekking te doen, van welk
gegeven dan ook, aan instanties of personen waarvoor is bepaald dat een burger verstrekking van zijn gegevens kan
verhinderen (aankruisen indien van toepassing).
Het verzoek tot beperking van verstrekking van gegevens heeft betrekking op alle personen waarop deze aangifte betrekking
heeft (aankruisen indien van toepassing).
De aangifte is gedaan door :
Handtekening

Datum aangifte :

:

.

Machtiging: (alleen invullen indien van toepassing)
Ondergetekende, ………………………………………………………………, verklaart hierbij machtiging te verlenen aan
…………………………………………………………………… tot het doen van aangifte van zijn / haar verhuizing naar het
hierboven vermelde nieuwe adres.
Handtekening

: ………………………………………………….

.

1A: Verplicht tot het doen van aangifte van adresverandering zijn:
a. ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
b. ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf de verplichting
vervult;

c. curatoren voor onder curatele gestelden.
1B: Bevoegd tot het doen van aangifte van adresverandering zijn:
a. de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
b. echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
c. elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;
d. het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende persoon die wegens de toestand
van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen of een machtiging daartoe te geven, dan
wel de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel of de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
van een zodanig persoon, onder overlegging van een schriftelijke verklaring ter zake van het hoofd van de desbetreffende
instelling.
2: Bij inwoning of samenwoning dient schriftelijk te worden verklaard dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze
aangifte. Ook in dit geval geldt dat de handtekening van de medebewoner(s) moet(en) kunnen worden vergeleken aan de hand
van een geldig identiteitsbewijs.

3: Dit formulier kan niet worden gebruikt bij vestiging vanuit het buitenland. Hiervoor geldt een speciale procedure. Bij vestiging uit
het buitenland moet betrokkene zich persoonlijk melden onder overlegging van een geldig reisdocument.

4: Burgers hebben het recht hun gemeente te vragen om geheimhouding van hun persoonsgegevens. Deze geheimhouding geldt
evenwel niet voor de verstrekking van GBA-gegevens aan instanties die publiekrechtelijke taken uitvoeren.

VERKLARING:
Ondergetekende, Naam
en voorletters: wonende
op het adres:
verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de op
de voorzijde van dit aangifteformulier vermelde perso(o)n(en) op het reeds door hem/haar bewoonde adres.
Datum :

Vaststelling identiteit

Handtekening ………………………………………………

Paspoort

Id-kaart

Rijbewijs

Een handtekening moet in alle gevallen kunnen worden vergeleken aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs. Sluit daarom kopieën bij van de identiteitsbewijzen van ieder die dit formulier
ondertekent

