Verhuizing of vertrek buitenland doorgeven

Dit formulier zenden
aan:
Gemeente Gennep
T.a.v.
Klantcontactcentrum
Postbus 9003
6590 HD Gennep

Voor meer informatie kunt u
bellen: 0485-494141 mailen:
gemeente@gennep.nl

ZAAKNUMMER:

Uw gegevens
BSN

.........................................................................................................................

Achternaam

…............................................................................................................. m / v

Voornamen

……...................................................................................................................

Geboortedatum en -plaats ……...................................................................................................................
Telefoon

..........................................................................................................................

E-mail

..........................................................................................................................

Gegevens verhuizing

Verhuisdatum
(dag/maand/jaar)

❑

Verhuizing

Vertrek naar het buitenland
Land
.........................................................
Tijdsduur ......................................................
❑

.........................................................................................................................

Oud adres
Oud adres ........................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................

Blijven er personen op
het oude adres wonen?

❑

❑

Nee

Ja, namelijk
................................................................
................................................................

Nieuw adres
Verhuist u naar een
nieuwbouwwoning? Neem dan
contact op met het KCC voor het
aanvragen van afvalcontainers!

Nieuw adres .....................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................

Wijze van bewoning

❑

zelfstandig

❑

inwonend

❑

in gezin ouders

❑

(zorg)instelling

❑

samenwonend

❑

anders, namelijk ........................
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Verhuizen er gezinsleden
mee?

❑

Nee

Ga verder naar ondertekening
aanvrager.

Ja, namelijk
❑

Uw kind(eren)

❑

Uw echtgenoot of geregistreerd
partner

Let op! Uw samenwonend
niet-geregistreerd partner moet zelf
aangifte van verhuizing doen.
Deze gezinsleden verhuizen mee :
Naam

Voornamen

Geboortedatum BSN

1. .............................................. ............................................................................ ...........................
2. .............................................. ............................................................................ ...........................
3. .............................................. ............................................................................ ...........................
4. .............................................. ............................................................................ ...........................
5. .............................................. ............................................................................ ...........................

Ondertekening aanvrager
Datum

...............................................................................................................

Handtekening

...............................................................................................................

* kopie identiteitsbewijs bijvoegen

Woont u in een zorginstelling en bent u niet in staat om zelf de aangifte te ondertekenen dan
dient een schriftelijk gemachtigde (bv. mentor) dit te doen. Van u beiden moet dan ook een
kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie ‘beschikking benoeming mentor’ van de
rechtbank meegestuurd worden. Indien er geen schriftelijk gemachtigde is, is het hoofd van
de zorginstelling bevoegd om de aangifte te ondertekenen.
Voor onder curatele gestelde is alleen de curator bevoegd om de verhuisaangifte te
ondertekenen. Van de curator en de verhuizende persoon moet dan ook een kopie van het
identiteitsbewijs en een kopie ‘beschikking benoeming curator’ van de rechtbank
meegestuurd worden.
De gemeente controleert uw adreswijziging en verwerkt deze in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij een
verhuizing naar/in Gennep, stuurt de gemeente u een bevestiging. Bij vertrek naar het buitenland stuurt de
gemeente alleen op uw verzoek u een bewijs van uitschrijving.
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