
Aangifte van 

Vestiging 

Verhuizing binnen de gemeente (dit kan ook via onze website: 
www.nieuwegein.nl/verhuizen) 

Naam 

Geslacht M V 

Geboortedatum en plaats 

Oud adres 

Postcode 

Woonplaats 

Nieuw adres 

Postcode nieuw adres 

Woonplaats nieuw adres 

Datum verhuizing 

Telefoonnummer 

E-mailadres

De volgende gezinsleden die meeverhuizen (naam, voornamen voluit). 
Hier invullen echtgeno(o)te of bij de burgerlijke stand geregistreerd partner + kinderen. 

Naam (partner) 

Voorna(a)m(en) partner 

Geboortedatum partner 

Geboorteplaats partner 

Geslacht partner M V 

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Bezoekadres:   Stadsplein 1  

file://nieuwegein.nl/data/gedeelde%20data/bd.comm/AAAToptakensite/0000-Invulbare%20pdf/burgerzaken/2020/www.nieuwegein.nl/verhuizen


Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V 

Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V 

Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V 

Overige meerderjarige personen die meeverhuizen (deze personen moet de aangifte 
mede ondertekenen en machtigen daarmee de aangever tot het doen van aangifte): 

Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V



Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V 

Naam 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geslacht M V 

Hoeveel mensen wonen er ná deze verhuizing op het nieuwe adres? 

Datum 

Woonplaats 

Handtekening aanvrager 

Handtekening overige meerderjarige personen zoals hierboven genoemd 

Van alle personen die dit formulier ondertekenen, dient een kopie legitimatie te worden 
overlegd. Dit formulier s.v.p. inleveren bij de gemeente Nieuwegein met een kopie van het 
huur- of koopcontract. 
Als u bij iemand gaat inwonen moet u een schriftelijke toestemmingsverklaring en een kopie 
van zijn/haar legitimatiebewijs bijvoegen. Bij een huurwoning is tevens een schriftelijke 
toestemmingsverklaring van de verhuurder/woningbouwvereniging nodig. 
In de Basis Registratie Personen (BRP) is het mogelijk een aantekening geheimhouding te 
laten plaatsen zodat uw gegevens niet zonder meer aan derden kunnen worden verstrekt. 
Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoon: 
14 030. 
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Toegankelijkheidsrapport
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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