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 1 Persoonlijke gegevens 

Achternaam       Voorna(a)m(en)   

Geboortedatum       Geboorteplaats   

Telefoonnummer   E-mailadres   

 2 Oud adres 

Straat       Huisnummer   

Postcode       Woonplaats   

 3 Nieuw adres 

Straat       Huisnummer   

Postcode       Woonplaats   

Land  

Verhuisdatum  

 4 Meeverhuizende echtgeno(o)te / geregistreerd partner 

Achternaam  Voorna(a)m(en)  Geboortedatum  

      

 Meeverhuizende kinderen 

Achternaam  Voorna(a)m(en)  Geboortedatum  

      

      

      

 5 Woonsituatie nieuwe adres 

☐  alleenwonend, zelfstandig (huurcontract of koopcontract bijvoegen) 

 
☐  bij vader en/of moeder* 

☐  inwoning bij  achternaam    Voornaam   

Als u gaat inwonen altijd schriftelijke toestemming en legitimatie hoofdbewoners bijvoegen! (z.o.z.) 

 6 Als de aangifte niet wordt gedaan door uzelf kruis hieronder aan 

☐  hoofdinstelling 

☐  ambtshalve 

 

Aangifte adreswijziging 
 

Dit formulier kan gebruikt worden voor: 

• Als u verhuist binnen Purmerend 

• Als u verhuist naar Purmerend vanuit een andere gemeente 

• Als u gaat wonen in het buitenland (emigratie) 



 

 

 7 Ondertekening (verplicht) let op kopie identiteitsbewijs meesturen 

Handtekening 
aangever   

Handtekening 
echtgeno(o)te/ partner  

     

 Invullen door ambtenaar (naam) 

 Ingekomen op datum   Datum opneming   

 Datum balie   Datum balie   

 8 Verklaring inwoning door hoofdbewoner of eigenaar invullen 

Achternaam  

Voorna(a)m(en) (voluit)  

Geboortedatum       Plaats   

Adres  

Postcode   Woonplaats   

Telefoonnummer   E-mailadres   

 Hieronder de meeverhuizende gezinsleden die ook op het adres gaan wonen 
vermelden 

Achternaam  Voorna(a)m(en)  Geboortedatum  

      

      

      

      

      

Verklaart tevens dat hij/zij het college van burgemeester en wethouders (B&W) zo spoedig mogelijk informeert als de 
woonsituatie van bovenstaand persoon wijzigt en betrokkene daarvan geen aangifte doet. Als er twijfel is over het feitelijke 
adres van de nieuwe bewoner kan er een onderzoek plaatsvinden. Hierbij kan een huisbezoek worden afgelegd om zijn/haar 
feitelijke adres vast te stellen. Als deze verklaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid riskeert u een bestuurlijke boete. 
Dit kan ook het geval zijn als betrokkene niet langer op uw adres woont, hij/zij daarvan geen aangifte van adreswijziging doet en 
u dit niet tijdig heeft doorgegeven aan het college van B&W. Op grond van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan 
het college van B&W een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opleggen aan degene met een woonadres in de gemeente 
die bewust toelaat dat een ander persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is. 

 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats        Datum  

Uw handtekening hoofdbewoner of eigenaar    

 
 

   

 
Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van 
degene die aangifte heeft gedaan en van degene die de verklaring van inwoning heeft ondertekend. 
 
 


