Verhuisaangifte



Aangifte van:

Lees voor het invullen eerst de toelichting op de achterzijde!
Verhuizing binnen de gemeente Oegstgeest
Vestiging in de gemeente Oegstgeest vanuit een andere Nederlandse gemeente

Gegevens aangever (zie toelichting 5)
Naam
:
Voornamen
:
Geboortedatum :
E-mailadres
:

Burgerservicenummer
Geslacht
Telefoonnummer

:
:M/V
:

De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres naar het nieuwe adres (zie toelichting 4)
Naam
Voornamen
BSN
Geboortedatum
1
2
3
4

Oude adres
Straat

:

Huisnummer

:

Woonplaats

:

Postcode

:

Gemeente

:

Nieuwe adres
Straat

:

Huisnummer

:

Woonplaats

:

Postcode

:

Verhuisdatum :

Aantal personen op dit adres

M/V

:

(zie toelichting 2)
Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de
verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen (BRP) en kan
vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (art. 4.17 Wet BRP)
Ondertekening (zie toelichting 3)
Plaats

:

Handtekening

:

Datum

:

In te vullen door de gemeente
Datum
intake

Paraaf
intake

Onderzoek
oude
bewoners: JA
/ NEE

Datum
verwerking of
Ii01

Datum
ontvangst
Ib01

Paraaf
verwerking

Datum/paraaf
verzending
brief
hoofdbewoner

Datum/Paraaf
controle
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Informatie over adreswijzigingen
1.

Waar kan dit formulier voor gebruikt worden?

Verhuizing binnen de gemeente Oegstgeest, vestiging in de gemeente Oegstgeest vanuit een andere
Nederlandse gemeente. Voor een aanvraag voor een briefadres verzoeken wij u langs te komen aan de balie. Wilt u
gebruik maken van uw recht op beperking gegevensverstrekking vul dan het formulier verzoek beperking
gegevensverstrekking (zie www.oegstgeest.nl) in.
2.


Wanneer moet er aangifte van verhuizing worden gedaan?
Aangifte van een verhuizing binnen de gemeente en aangifte van een verhuizing van een andere gemeente
naar de gemeente Oegstgeest doet u niet eerder dan vier weken voor de beoogde verhuisdatum tot
uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum

3.


Wat moet er worden meegezonden met het de verhuisaangifte?
Kopie legitimatie: een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of een identiteitsdocument voor
vreemdelingen (voor- en achterzijde)
De gemeente Oegstgeest heeft het recht om aanvullende stukken te vragen, zoals huurovereenkomst en
toestemming van de hoofdbewoner


4.





Welke personen zijn bevoegd aangifte te doen?
De ouder en zijn meerderjarige kind, indien beide hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar
Echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar
Elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk heeft gemachtigd
Het aangewezen hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvend
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
e
partner of andere levensgezel of de bloed- of aanverwanten tot en met de 2 graad van een zodanig
persoon, onder overlegging van een schriftelijke verklaring ter zake van het hoofd van de desbetreffende
instelling
Let op: ongehuwde/niet geregistreerde partners mogen geen aangifte voor elkaar doen!
5.





Welke personen zijn verplicht aangifte te doen?
Meerderjarige personen voor zichzelf
Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarig
zelf de verplichting vervult
Curatoren voor onder curatele gestelden



Nadere informatie: www.oegstgeest.nl of op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur via telefoonnummer
14071
Het formulier met bijlagen kan ingeleverd worden op het gemeentehuis in Oegstgeest,
Rhijngeesterstraatweg 13 of opgestuurd worden naar: Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest

