
Aangifte 
van verhuizing

2022

Persoonlijke gegevens

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Burgerservicenummer (BSN): E-Mail:

Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Wat is uw oude adres?

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Wat is uw nieuwe adres?

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Wanneer gaat u verhuizen?

Verhuisdatum (dd-mm-jjjj):

Woont er al iemand op uw nieuwe adres?

 Nee                  Ja, mijn nieuwe adres wordt al bewoond door:



Verhuizen er één of meerdere personen mee naar het nieuwe adres?

Vul dan de gegevens van alle personen die mee verhuizen hieronder in. Controleer wel bij de toelichting 
of u bevoegd bent om aangifte te doen!

Achternaam: Geboortedatum:

Voornamen: Geslacht:

Achternaam: Geboortedatum:

Voornamen: Geslacht:

Achternaam: Geboortedatum:

Voornamen: Geslacht:

Achternaam: Geboortedatum:

Voornamen: Geslacht:

Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen met een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs1.
van de aangever.

Plaats: Datum: Handtekening aangever:

____________________________ ______________________________ ______________________________

1 Een handtekening willen wij vergelijken met een - kopie van een - identiteitsbewijs. Voorkom fraude met een kopie van een identiteitsbewijs. 
Schrijf op de kopie dat het een kopie is, dat de kopie voor de gemeente Hengelo is en de datum waarop u de kopie verstuurt.

Wie is bevoegd om aangifte van verhuizing te doen?

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:
 • de persoon zelf (vanaf 16 jaar);
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
 •  ouders, voogden of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres 

hebben;
 • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
 • curatoren, voor onder curatele gestelden.

Als u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten beide partners ieder afzonderlijk aangifte 
van verhuizing doen.
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