Aangifte van hervestiging

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

In te vullen door gemeente
Mutatiedatum

Datum geldigheid

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

Paraaf

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

Aangifte van hervestiging
* Achternaam

Voorna(a)m(en) (voluit)

* Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit(en)

Burgerlijke staat
ongehuwd

gehuwd

geregistreerd partnerschap

gescheiden

ontbonden geregistreerd partnerschap

weduw(e)(naar)

Telefoonnummer (10 cijfers)

071 PZR 10 20

Nieuw adres
Adres

Postcode (1234 AB)

Datum vestiging
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E-mail (uwnaam@voorbeeld.nl)

Huisnummer

Etage

Woonplaats

Datum en plaats van aankomst in Nederland

Laatste gemeente van inschrijving in Nederland

Land van vertrek naar Nederland

Vermoedelijke duur van verblijf in Nederland

Zijn er nieuwe rechtsfeiten ontstaan na uw vertrek naar het buitenland?
(bijvoorbeeld huwelijk, ontbinding huwelijk, (voor)naamswijziging, verkrijgen/verlies
nationaliteit enz.)
Ja

Nee

Zo ja, welke?

(Lever na inschrijving de brondocumenten in aan de balie. U maakt daarvoor een
afspraak ‘Tonen buitenlandse brondocumenten’.)
Op het nieuwe adres woon ik (kies één van de onderstaande mogelijkheden)
Zelfstandig als eigenaar

Met ingang van welke datum bent u eigenaar

Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster,
heeft u onderstaande documenten nodig bij uw aangifte:
Zelfstandig als huurder
Lever de verhuurdersverklaring of een kopie van het huurcontract in.
Inwonend bij hoofdbewoner (deze is huurder van de woning)
Lever de verhuurdersverklaring en de verklaring inwoning in.
Inwonend bij hoofdbewoner (deze is eigenaar van de woning)
Lever de verklaring inwoning in.
Kamerbewoner
Lever de verhuurdersverklaring en een kopie van het (kamer)huurcontract in.
Lid van een woongroep
Naam van de woongroep

Naam en voorletters contactpersoon

Lever de verklaring inwoning in.

Ondertekening
Datum
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Handtekening

Verklaring inwoning
Let op: deze verklaring is alleen nodig als u op het nieuwe adres gaat inwonen bij de
hoofdbewoner of als u lid bent van een woongroep.
Ondergetekende,
Eigenaar

Huurder

Contactpersoon
woongroep

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer (10 cijfers)

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

verklaart geen bezwaar te hebben tegen de inschrijving van de genoemde persoon

Op het adres

Huisnummer

Etage

Ondertekening
Datum

Handtekening

Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring van geen bezwaar tegen de inschrijving
moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die
schriftelijk akkoord is gegaan met de inwoning van de vermelde persoon.

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 Rotterdam.nl/bestuurlijkeboetebrp .
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