
Stadshuis: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein    Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein   Email: gemeente@nieuwegein.nl 

Internet:   www.nieuwegein.nl   Telefoon:   14 030   Fax:          (030) 6090090 

 
 

   
Verzoek om uitschrijving (meenemen naar uw afspraak) 
 
Gegevens aanvrager 

voorletters / naam: ______________________________________ 

adres: ________________________________________________ 

postcode / woonplaats: __________________________________ 

telefoonnummer: _______________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 
 

Dossiernr: 
 
Datum: 
 
Naam medewerker:  
 
 
Paraaf: 

Verzoekt hierbij tot het uitschrijven van:  

Naam  : _______________________________________geb.datum:_____________ 

Voornamen : _______________________________________tel.nr:__________________ 

E-mail  : _____________________________________________________________ 
 
die op dit moment nog staat ingeschreven op bovengenoemd adres, dit is echter niet correct omdat  
 
hij/zij vanaf : ____/____/_________ 
 

□ met onbekende bestemming is vertrokken 

□ woonachtig is op dit adres: _____________________________________________________ 
□ vertrokken is naar het buitenland: (land/adres) _____________________________________ 

 
Burgerzaken Nieuwegein heeft op grond van wettelijke bepalingen geen mogelijkheid om direct de genoemde bewoner van uw 
adres uit te schrijven. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat door 
Burgerzaken een onderzoek naar een nieuw adres is afgerond. Een dergelijk onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen. 
 
Op basis van uw aangifte is met ingang van heden wel in de Basisregistratie Personen (BRP) een aantekening geplaatst dat het 
adres van de door u aangegeven bewoner in onderzoek is. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk dat u meerdere keren 
poststukken ontvangt gericht aan de door u in onderzoek gestelde persoon. 
 
Het feit dat er ten onrechte personen op uw adres staan ingeschreven kan vervelende gevolgen hebben. U zou bijvoorbeeld 
benaderd kunnen worden door een instantie wegens het innen van een vordering of iets dergelijks. Wij raden u dringend aan 
om in een dergelijk geval contact op te nemen met de betreffende instantie. U kunt hen dan wijzen op het feit dat de gezochte 
persoon niet meer op uw adres woonachtig is en dat dit feit in onderzoek is genomen door Burgerzaken. 
 
Mocht u alsnog nadere informatie verkrijgen over het nieuwe adres van bovengenoemde bewoner dan verzoek ik u deze 
informatie aan ons door te geven.  

 
Toelichting verzoek (in te vullen door de aanvrager): 
 

 

 

 

Datum.:         

Handtekening:       Kopie legitimatiebewijs bijvoegen! 

 

Stempel Burgerzaken: 

http://www.nieuwegein.nl/

