Aangifte van
 Vestiging in de gemeente
 Verhuizing binnen de gemeente
 Vertrek naar het buitenland
Door de gemeente
in te vullen

1. Persoonsgegevens
naam
voornamen
geboren op

:____________________________________________m/v
:____________________________________________
:_______________________te ___________________

2. Gegevens oud adres
oud adres
:____________________________________________
postcode en woonplaats
:____________________________________________
achterblijvende personen*
:
nee
ja, t.w.______________________________________
*(alleen van toepassing bij verhuizing binnen de gemeente Culemborg)
3. Gegevens nieuw adres
nieuw adres
postcode en woonplaats
verhuisdatum
telefoonnummer
wijze van bewoning

:____________________________________________
:____________________________________________
:____________________________________________
:____________________________________________
:
zelfstandig
zelfstandig, op kamers(kopie huurovereenkomst bijvoegen)
met echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner en/of kind(eren)
samenwonend met: __________________________________
inwonend bij________________________________________

A=Ambtshalve
G=Gezag‐
houder
H=Hoofd
instelling
I=Ingeschre‐
vene
K=Meerderjarig
inwonend
kind
M=Meerderj
gemachtigde
O=Inwonende
ouder voor
meerderjarig
kind
P=Partner

Identiteit vast‐
gesteld aan de
hand van:

4. De volgende personen verhuizen mee:
Naam
voornamen
geboortedatum m/v
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
De aangifte is gedaan door:
betrokkene
echtgeno(o)t(e)
geregistreerd partner
vader/moeder
voogd(es)/verzorger ______________________________________________________________
zoon/dochter
_______________________________________________________________
curator
________________________________________________________________
schriftelijke gemachtigde (machtiging bijvoegen)

Aangifte
aangenomen
door:
Mutatie
aangebracht
d.d.:
Informatiemap
verzonden d.d.:
Signaleringsl.
nagekeken d.d.
Gecontroleerd
d.d.

Datum aangifte:

Handtekening:

(Bij schriftelijke aangifte, afschrift legitimatiebewijs bijvoegen)
N.B. voor toelichting z.o.z.

Toelichting
1. Verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf; ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16
jaar.
2. Bevoegd tot aangifte zijn:
de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
de echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;
het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende
persoon die wegens de toestand van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht aan zijn
verplichtingen te voldoen of een machtiging daartoe te geven, dan wel de echtgenoot, de
geregistreerde partner of andere levensgezel of de bloed‐ of aanverwanten tot en met de
tweede graad van een zodanig persoon, onder overlegging van een schriftelijke verklaring ter
zake van het hoofd van de desbetreffende instelling.
De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door middel
van een geldig legitimatiebewijs.
Ook van de aangever kan een legitimatiebewijs worden verlangd.
NB:
Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat
de huurder/eigenaar op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. De handtekeningen van de
huurder/eigenaar moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.

Aangifte van vertrek naar het buitenland.
U dient hiervan aangifte te doen indien u naar verwachting gedurende 1 jaar tweederde van de tijd in
het buitenland verblijft.

Verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning
Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Verklaart dat
Naam:
tevens woonachtig is aan bovengenoemd adres.

Datum aangifte:

Handtekening

(kopie legitimatiebewijs toevoegen)

