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Verhuizing binnen/naar Moerdijk 

Gegevens van de verhuizende persoon 

Voorletters en achternaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

E-mail

Oud adres 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Gemeente 

Nieuw adres (dit mag géén postbus zijn!) 

Datum verhuizing 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Gemeente 

 man  vrouw 

Bent u hoofdbewoner op het nieuwe adres? ja nee, dan s.v.p de verklaring van de hoofdbewoner 
laten invullen. 

Blijven er nog één of meer van de huidige medebewoners op het oude adres wonen? 

 nee   Ja, en wie (svp naam en voornamen invullen) 

De volgende personen verhuizen mee naar dit adres 

het betreft hier echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner en kinderen! 
(s.v.p.) naam en voornamen en geboortedatum invullen) 

1. geb.datum  m  v 

2. geb.datum  m  v 

3. geb.datum  m  v 

4. geb.datum  m  v 

5. geb.datum  m  v 
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Overige meerderjarige personen 

Alleen personen die verhuizen vanaf hetzelfde adres! (door medeondertekening van het formulier 
machtigen zij de aangever tot het doen van aangifte van adreswijziging) 

1. geb.datum  m  v 

2. geb.datum  m   v 

S.V.P. van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie van het legitimatiebewijs inleveren!

Datum: 

Plaats: 

Handtekening aangever 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening overige meerderjarige personen 

Verklaring van de hoofdbewoner 

Deze verklaring is nodig om te voorkomen dat iemand zich laat inschrijven zonder medeweten van de 
hoofdbewoner. 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inwoning van de perso(o)n(en) zoals is/zijn vermeld 
op dit formulier. 

Naam hoofdbewoner 

Voornamen 

Geboortedatum 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening hoofdbewoner 

S.V.P. een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner inleveren!


	Oud adres
	Nieuw adres (dit mag géén postbus zijn!)
	De volgende personen verhuizen mee naar dit adres
	Overige meerderjarige personen
	Verklaring van de hoofdbewoner

	Aanvrager Voorletters Achternaam: 
	Aanvrager Telefoonnummer: 
	Aanvrager E-mail: 
	Aanvrager Oud Adres: 
	Aanvrager Oude Postcode Woonplaats: 
	Aanvrager Verhuisdatum: 
	Aanvrager Nieuw Adres: 
	Aanvrager Nieuwe Postcode Woonplaats: 
	Aanvrager Nieuwe Gemeente: 
	Aanvrager Oude Gemeente: 
	Aanvrager Hoofdbewoner: Off
	Achterblijvers: Off
	Achterblijver 01: 
	Achterblijver 02: 
	Achterblijver 03: 
	Achterblijver 04: 
	Aanvrager Geslacht: Off
	Aanvrager Geboortedatum: 
	Meeverhuizer 01 Geslacht: Off
	Meeverhuizer 01 Naam: 
	Meerderjarig Verhuizer 01 Geslacht: Off
	Meerderjarig Verhuizer 01 Geboortedatum: 
	Meerderjarig Verhuizer 02 Naam: 
	Meerderjarig Verhuizer 02 Geboortedatum: 
	Meerderjarig Verhuizer 02 Geslacht: Off
	Ondertekening Meerderjarige Verhuizers Datum: 
	Ondertekening Meerderjarige Verhuizers Plaats: 
	Aanvrager Geboorteplaats: 
	Meerderjarig Verhuizer 01 Naam: 
	Ondertekening Aanvrager Plaats: 
	Ondertekening Aanvrager Datum: 
	Hoofdbewoner Achternaam: 
	Hoofdbewoner Voornamen: 
	Hoofdbewoner Geboortedatum: 
	Hoofdbewoner Ondertekening Datum: 
	Hoofdbewoner Ondertekening Plaats: 
	Meeverhuizer 02 Naam: 
	Meeverhuizer 03 Naam: 
	Meeverhuizer 04 Naam: 
	Meeverhuizer 05 Naam: 
	Meeverhuizer 02 Geslacht: Off
	Meeverhuizer 03 Geslacht: Off
	Meeverhuizer 04 Geslacht: Off
	Meeverhuizer 05 Geslacht: Off
	Meeverhuizer 01 Geboortedatum: 
	Meeverhuizer 02 Geboortedatum: 
	Meeverhuizer 03 Geboortedatum: 
	Meeverhuizer 04 Geboortedatum: 
	Meeverhuizer 05 Geboortedatum: 


