Aangifte
verhuizing

Meer over aangifte verhuizing

www.rotterdam.nl/loket/verhuizing-doorgeven

Hulp nodig bij de aanvraag?

14 010 (telefoonnummer van de gemeente)   

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor
opslaan en digitaal versturen.

In te vullen door de gemeente
Mutatiedatum

Datum geldigheid

Zaaknummer

Paraaf

Informatie
•

Vakken met een * moeten verplicht worden ingevuld

•

U verhuist binnen of naar Rotterdam. Geef maximaal 4 weken voor de verhuisdatum uw nieuwe adres
door. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.

•

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan geeft u de verhuizing door bij de nieuwe gemeente.

•

U kunt dit formulier gebruiken voor het doorgeven van uw verhuizing. Of online via
https://www.rotterdam.nl/loket/verhuizing-doorgeven/

•

Per post uw verhuizing doorgeven? Stuur dit formulier, bewijsstukken en een kopie van uw identiteitsbewijs op. Het adres staat onderaan dit formulier onder het kopje “contactgegevens”.

•

Let u op het volgende?
•

Onderteken het aangifte formulier (en dat deze gelijk is aan die op uw identiteitsbewijs)

•

Alle benodigde bewijsstukken moeten recent (niet ouder dan 3 maanden) en ondertekend zijn.

068 PZR 1020

Let op:
Als uw woning in een huisvestingsvergunning gebied ligt, dan kunt u dit formulier niet
gebruiken (tenzij u aangifte doet aan de balie). Ga naar www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/ en controleer daar uw postcode via de postcodechecker. Heeft u een
huisvestingsvergunning nodig dan moet u via de website aangifte doen van uw verhuizing
naar een HVV-gebied.
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Persoonsgegevens
*Burgerservicenummer

*Achternaam

*Voornaam/voornamen (voluit)

*Geboortedatum

*Telefoonnummer

*E-mailadres

Verhuisgegevens
*Oud adres + huisnummer

*Postcode

*Woonplaats

*Postcode

*Woonplaats

*Datum verhuizing

*Nieuw adres + huisnummer

Meeverhuizers
Let op: U mag aangifte van verhuizing doen voor uw gehuwde partner, uw geregistreerde
partner, uw kind(eren) en uw ouders als zij naar hetzelfde adres meeverhuizen.
Verhuizen er huisgenoten met u mee naar het nieuwe adres?
Ja

Nee, ga dan door naar de volgende vraag

Als er huisgenoten meeverhuizen vul dan hier de gegevens.
Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum
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Woonsituatie (het is verplicht om een keuze te maken)
De volgende woonsituatie is op mij van toepassing
Zelfstandig als eigenaar
Met ingang van datum

Zelfstandig als huurder
Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte
•

Een recent huurcontract of verhuurdersverklaring ondertekend door de verhuurder.
Inwonend bij hoofdbewoner (deze is huurder van de woning)

Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte.
•

Een recente verhuurdersverklaring ondertekend door de verhuurder (alleen nodig als u niet bij
eerste of tweede graad familie gaat inwonen).

•

Een verklaring van inwoning ondertekend door de hoofdbewoner.

•

Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
Inwonend bij hoofdbewoner (deze is de eigenaar van de woning)

Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte
•

Een verklaring van inwoning ondertekend door de hoofdbewoner/eigenaar.

•

Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
Kamerbewoning

Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte.
•

Een recente verhuurdersverklaring ondertekend door de verhuurder.

Ondertekening
LET OP:
•

Uw handtekening dient overeen te komen met uw handtekening op uw identiteitsbewijs

•

Voeg naast dit formulier een kopie van identiteitsbewijs toe.
Datum

blad 3/4

Handtekening

Bestuurlijke boete:
De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt
aan onjuist informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is een prikkel om
ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
Meer informatie vindt u op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/basisregistratie-personen/

Contactgegevens
Gemeente Rotterdam
Migratie
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam
Telefoon: 14 010 (lokaal tarief)

Persoonlijke gegevens
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie op www.rotterdam.nl/
privacy
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