Aangifte van (Declaration of)
0 vestiging (establishment)
0 verhuizing binnen de gemeente (move within the municipality)
0 vertrek naar het buitenland, land en tijdsduur:
(Move abroad, Country and time):
Land (Country):

by the
municipality to fill

↓
Datum ontvangst
aangifte:

Tijdsduur (time):
Aangifte aangenomen
op/door:

The declaration need to attach a copy of identification

1.

persoonsgegevens (personal data)

Naam
(Name)
Voornamen
(First names)
Burgerservicenummer
(Citizen service number)
geboortedatum en -plaats
(Place and date of birth)
datum verhuizing
(Date move)

Controle
woonbestemming
op/door:

2.

Mutatie
binnenverhuizing
aangebracht op/door:

Bericht Ii01 verzonden
op/door:

gegevens oud adres (data old adress)

straat en huisnummer
(street and adress)
postcode en woonplaats
(Zip code and residence)
Achterblijvende personen (lagging people)
0 nee 0 ja, te weten:
(No)
(yes, to know)

3.

Mutatie gecontroleerd
op/door :

gegevens nieuw adres (data new adress)

straat en huisnummer
(street and adress)
postcode en woonplaats
(Zip code and residence)
telefoonnummer
(phone number)
e-mailadres
(e-mail address)
Woning mantelzorg
(Care home)

Nieuw pand:
Ja/nee
Indien ja, mail naar
BW en ODBN

Yes / No

Totaal aantal personen woonachtig op het nieuwe adres (inclusief uzelf) ________
Total number of persons living on the new adress (including yourself)
wijze van bewoning (method of settlement)
0 zelfstandig (independent)
0 in gezin ouders (with parents)
0 samenwonend*(living together) 0 inwonend (resident)
0 anders, te weten (otherwise, namely)

* zie ook punt 2 van de toelichting en de verklaring van medebewoner(s)
(see also section 2 of the notes and the testimony of inmates)
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De aangifte heeft tevens betrekking op (the declaration covers):
BSN
Naam
(Citizen service number) (name)

Voornamen
(first names)

geboortedatum en –plaats
(place and date of birth)

De aangifte is gedaan door:
(De declaration was made by)
hoedanigheid
(capacity)

datum aangifte
(date declaration)
handtekening
(signature)

Toelichting
1.

2.

Verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf; ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.
(Compulsory declaration to include the data subject: parents , guardians and carers of young people up
to 16 years.)
Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de
medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s)
moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs .

(indwelling or cohabitation must be accompanied by a written statement stating that the
residant(s) is (are) aware of the declaration. The signature of the residant(s) must be legalized
by means of a valid ID).

Verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning
(Statement inmate(s) associated with indwelling or cohabitation)
Ondertekende(n)
(Signed)
naam
(name)
voornamen
(first names)
Adres
(adress)
verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de in rubriek 1/3 vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar/hun bewoonde
adres
(State declare to be familair with the proposed registration in the municipal personal records database of the
person mentioned in section 1/3 on the already bij him/her/their residential address
plaats/datum
(place/date)
handtekening(en)
(signature(s))
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