Aangifte verhuizing

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

In te vullen door gemeente:

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
uitgeprint meenemen naar de afspraak in de stadswinkel. Velden
met een * zijn verplicht.

Mutatiedatum

Datum geldigheid

Paraaf

Zaaknummer

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Gaat u verhuizen binnen Rotterdam of verhuist u vanuit een andere gemeente naar
Rotterdam? Dan bent u verplicht uw verhuizing door te geven bij de gemeente Rotterdam. Dit kan vanaf 4 weken voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.
Voor het doorgeven van uw verhuizing kunt u dit formulier gebruiken. U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via Rotterdam.nl
Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
Wilt u letten op het volgende?
• Vul het formulier volledig in
• Stuur alle benodigde bewijsstukken mee en zorg dat deze zijn ondertekend
• Onderteken het aangifteformulier
• Als u per post uw verhuizing doorgeeft, stuurt u dit formulier en de benodigde stukken

op naar: Gemeente Rotterdam, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam

Persoonsgegevens
* Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

* Achternaam

Voorna(a)m(en) (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

068 PZR 06 19

* Telefoonnummer (10 cijfers)

* E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

blad 1/4

Geboorteland

Verhuisgegevens
Oud adres
Adres

Postcode (1234 AB)

Etage

Huisnummer

Etage

Woonplaats

Nieuw adres
Adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

Datum verhuizing

Let op: voor bepaalde wijken in Rotterdam heeft u een huisvestingsvergunning nodig.
Controleer of uw adres in één van deze wijken valt. Meer informatie kunt u vinden
op Rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning. Een aangifte van verhuizing met een
huisvestingsvergunning kan online ingediend worden of aan de balie van de volgende
stadswinkels: Stadswinkel Centrum, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde en Prins
Alexander. U kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 14010.

Meeverhuizers
Verhuizen er huisgenoten met u mee naar het nieuwe adres?
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.
Nee

Ja

De volgende huisgenoten verhuizen mee
1

Naam

Geboortedatum

2

Naam

Geboortedatum

3

Plaats

Naam

Geboortedatum
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Plaats

Naam

Geboortedatum

4

Plaats

Plaats

5

Naam

Geboortedatum

Plaats

Blijft iemand op het oude adres wonen?
Ja

Nee

Indien ja, welke personen blijven op het oude adres wonen?
1

Naam

Geboortedatum

2

Naam

Geboortedatum

3

Naam

Geboortedatum

4

Naam

Geboortedatum

Hoeveel personen inclusief uzelf wonen er na verhuizing op het nieuwe adres?

Woonsituatie
De volgende woonsituatie is op mij van toepassing (kies één van de mogelijkheden):
Zelfstandig als eigenaar

Met ingang van datum

Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster,
heeft u onderstaande documenten nodig voor uw aangifte:
• de akte van levering, ondertekend door de notaris óf het bewijs van eigendom

ondertekend door de notaris.
Zelfstandig als huurder

Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte
• een recent huurcontract of een recente verhuurdersverklaring ondertekend door de
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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.
• kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Inwonend bij hoofdbewoner (deze is eigenaar van de woning)
Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte
• een verklaring van inwoning ondertekend door de hoofdbewoner.
• kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Kamerbewoner
Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte
• een recente verhuurdersverklaring ondertekend door de verhuurder.

Ondertekening
Rotterdam, datum

Handtekening

Let op: de handtekening dient overeen te komen met uw handtekening op uw
identiteitsbewijs

Versturen
Verstuur dit formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar:
Gemeente Rotterdam
Burgerzaken
postbus 70013
3000 KR Rotterdam
De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt
aan onjuiste 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 Rotterdam.nl/bestuurlijkeboetebrp

blad 4/4

