
Opnamedatum (86.10): 
__________ 

 A          Adreswijziging   
 
    
    
  
 

Afdeling Publiekszaken 

   
 
Bezoekadres  

Markt 22 

 

Postbus  

Postbus 11 

3350 AA Papendrecht  

 

Telefoon  

14 078 

078-7708301 (vanuit buitenland) 

Telefax Publiekszaken 

078-7706488  

 

 
 
 

   Datum verhuizing _______________________                              
                 

Persoonsgegevens  

BSN   _______________________  

   

Naam                                       _____________________________________________________________         
(Gehuwde vrouwen s.v.p. meisjesnaam vermelden)    

Voornamen (voluit)  _____________________________________________________________        
 
Geboortedatum  __________________________________         geslacht   man    vrouw  
 
Emailadres  _________________________________ Telefoonnummer ______________________  
 
Oud adres  

 
Straatnaam   _______________________________________________   Huisnr. ______ 
 
Postcode en plaats  _____________________________________________________________ 
 
Nieuw Adres 
(Postbus niet toegestaan) 
 
Straatnaam    _______________________________________________    Huisnr.  _____ 
inwonend (zie toelichting) 
Postcode en plaats  _____________________________________________________________ 
 
De volgende gezinsleden Naam, voornamen voluit, geboortedatum  
verhuizen mee (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of kinderen) 

1. _____________________________________________________________________  geboortedatum _____________       man   vrouw  BSN __________ 

2. _____________________________________________________________________  geboortedatum _____________       man   vrouw  BSN __________ 

3. _____________________________________________________________________  geboortedatum _____________       man   vrouw  BSN __________ 

4. _____________________________________________________________________  geboortedatum _____________       man   vrouw  BSN __________   

5. _____________________________________________________________________  geboortedatum _____________       man   vrouw  BSN __________  

 
Overige meerderjarige personen (deze personen dienen de aangifte mede te ondertekenen aan de onderzijde van dit formulier en machtigen daarmee 
de aangever tot het doen van aangifte van adreswijziging): naam, voornamen voluit) 

1. _____________________________________________________________________ geboortedatum _____________         man   vrouw  BSN _________ 

2. _____________________________________________________________________ geboortedatum _____________         man    vrouw BSN _________  

  

Wat is het aantal personen dat na uw verhuizing woonachtig zal zijn op het nieuwe adres? __  personen. 

 
Identificatieplicht en andere eisen 

 
Bij elke aangifte moet de aangever een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart (voor en achterzijde) of rijbewijs) kunnen overleggen of 
meesturen. Ten bewijze van daadwerkelijke bewoning van een adres dient het originele koop- of huurcontract te worden overlegd. Bij inwoning is schriftelijke 
toestemming van de hoofdbewoner (zie achterzijde) en een instemmingsverklaring van de verhuurder vereist.  

 
 

Ondertekening  
Datum   _______________  

 

 
 
  ______________________   _____________________________________ 

Handtekening aangever    Handtekeningen van de overige meerderjarige 
personen 

 
Ingevolgde art. 2.59 van de wet basisregistratie personen (BRP) kunt u het gemeentebestuur verzoeken om uw gegevens geheim te houden voor bepaalde 
afnemers en derden. 
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  
 

Binnengekomen   d.d.    
Legitimatie   
Huur/koopcontract    
Instemmingsverkl/toestemming/n.v.t. 
Ii01   d.d.      
Foutbericht   d.d.     
Kennisgev betr  d.d. 
Gekontroleerd       



 Toelichting bij adreswijziging  
 

 
 
Degene die zijn adres wijzigt, is verplicht schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft. Stuur  dit formulier, 
ingevuld en ondertekend naar: 

 
Gemeente Papendrecht 
Afdeling Publiekszaken  
Postbus 11 
3350 AA Papendrecht 
 

Wanneer aangifte? 
 
Adreswijziging binnen Nederland 
De aangiftetermijn voor een verhuizing is vier weken vóór en vijf dagen ná de daadwerkelijke verhuizing.  U  moet schriftelijk aangifte doen in 
de gemeente van vestiging. 
 
Woont u in Papendrecht, dan kunt u ook aangifte doen via ons digitaal loket met uw DigiD. 

 
Verklaring van inschrijving   

 
Gaat u bij iemand inwonen dan dient de volgende verklaring door de hoofdbewoner ingevuld en ondertekend worden. 
 
Ondergetekende  

 
(geslachts) naam ______________________________________________________   man  vrouw  

 
Voornamen          ____________________________________________________________________ 

 
 
Verklaart geen bezwaar te hebben tegen de inschrijving van de hiervoor vermelde personen. 

 
 
 
 
Datum verhuizing inwonende  ______________  Handtekening _____________________________  

 
Dagtekening ______________ 

 
Er dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden overgelegd/meegestuurd van degene die dit ondertekent.   
 


