In te vullen door Gemeente
Mutatiedatum

: ________________

Datum geldigheid

: ________________

Paraaf

: ________________

Zaaknummer

: ________________

AANGIFTE ADRESWIJZIGING
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 www.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

1. Persoonsgegevens
BSN

: ______________________________________________________________

Achternaam

: ______________________________________________________________

Voorna(a)m(en) (voluit)

: ______________________________________________________________

Geboortedatum en -plaats : ____ / ____ / _______ te _________________Geboorteland: _____________
Telefoonnummer (overdag): ______________________________________________________________
E-mailadres

: _______________________________@______________________________

2. Verhuisgegevens
Oud adres
Adres

: ____________________________________Huisnr : __________Etage: ______

Postcode / Woonplaats : _________________ te ______________________________________________

Nieuw adres
Adres

: ____________________________________Huisnr : __________Etage: ______

Postcode / Woonplaats : _________________ te ______________________________________________

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

□ Nee
□ Ja
De volgende huisgenoten (gehuwde partner)/geregistreerd partner/kinderen) verhuizen mee
1. ___________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _______Plaats: ___________
2. ___________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _______Plaats: ___________
3. ___________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _______Plaats: ___________
4. ___________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _______Plaats: ___________
5. ___________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _______Plaats: ___________

Blijft iemand op het oude adres wonen?

□ ja □ nee

Indien ja, welke personen blijven op het oude adres wonen?
1. __________________________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _________
2. __________________________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _________
3. __________________________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _________
4. __________________________________________________Geboortedatum: ____ / ____ / _________

Hoeveel personen inclusief uzelf wonen er na verhuizing op het nieuwe adres?
Aantal personen ______
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4. Woonsituatie
De volgende woonsituatie is op mij van toepassing: (kies één van de onderstaande mogelijkheden)

□ Zelfstandig als eigenaar:
Met ingang van welke datum bent u eigenaar: ____ / ____ / ________
Benodigde stukken voor de verwerking van de 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 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.
- 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:
- verklaring van inwoning ondertekend door de hoofdbewoner.
- kopie legitimatiebewijs van hoofdbewoner.

□ Kamerbewoner
Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte:
- een recente verhuurdersverklaring ondertekend door de verhuurder.

□ Lid van een woongroep
Naam van de woongroep:

__________________________________________________

Naam en voorletters contactpersoon: __________________________________________________
Benodigde stukken voor de verwerking van de aangifte:
- verklaring van inwoning ondertekend door de hoofdbewoner.
- kopie legitimatiebewijs van hoofdbewoner.

Datum en ondertekening
Datum

: ____ / ____ / ________

Handtekening

: ________________________________________________________

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

Vergeet u niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.
Let op! 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 www.rotterdam.nl/bestuurlijkeboetebrp.
Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op Rotterdam.nl/privacy
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