AANGIFTE VAN:

0 verhuizing binnen de gemeente
0 vestiging in de gemeente Castricum vanuit een andere
Nederlandse gemeente
0 hervestiging vanuit het buitenland

Lees vóór invullen de toelichting aan de achterkant
Gegevens aangever
Naam

: .. ……………………………………………………BSN:…………………………………..

Voornamen

: ……………………………………………………………………………………………

Geboortedatum : ……..……………………….
Telefoon

: …………………………E-mailadres:………………………………………..

Oud adres
Straatnaam

: …………………………………………….Huisnummer: …………….. Toevoeging: ………...

Postcode

: …………

Woonplaats + gemeente: ………………..…..…………………………………….

Nieuw adres
Straatnaam

: …………………………………………….Huisnummer: …………….. Toevoeging:…………

Postcode

: …………

Woonplaats : ………………………

Ingangsdatum adreswijziging: …………………………….
Voor geheimhouding van uw gegevens kunt u een formulier verkrijgen bij de gemeente.

Bewoning op nieuwe adres in de gemeente Castricum.
O zelfstandig in huurwoning (huurcontract of toestemming eigenaar met kopie legitimatie bijsluiten)
O zelfstandig in koopwoning (eigendomsbewijs, uittreksel kadaster of akte van levering bijsluiten)
O inwoning bij ………………………………………….. (z.o.z. voor toestemming)
De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres (naam, voornamen, geb.dat)
Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

…………………………………………….geb.datum:……………………………BSN…………….………
Kinderen (voorletters en achternaam)

…………………………………………….geb.datum:……………………………BSN…………..……….
……………………………………………geb.datum:…………………………… BSN…………………….
……………………………………………geb.datum:…………………………… BSN…………………….
…………………………………………….geb.datum:…………………………

BSN……………..……….

Overige meerderjarige personen (door het tekenen van het formulier, machtigen zij de aangever
om namens hen aangifte te doen)
……………………………………………geb.datum:……………………………BSN……….
……………………………………………geb.datum:……………………………BSN……….
datum ………………………………………..
handtekening aangever

handtekening overige meeverhuizende meerderjarige personen

van alle personen die dit formulier ondertekenen een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen

Retouradres: gemeente Castricum, afdeling Inwoners en Ondernemers, postbus 1301, 1900 BH
Castricum. Telefoon 14-0251.

INFORMATIE OVER ADRESWIJZIGINGEN
Wanneer moet er aangifte van adreswijziging gedaan worden?
Binnen vijf dagen na de adreswijziging dient er aangifte van adreswijziging te worden gedaan.
Wat moet er worden meegezonden met het adreswijzigingsformulier?
Kopie geldig legitimatie: - paspoort, of

- Nederlandse identiteitskaart, of
- rijbewijs, of
- identiteitsdocument voor vreemdelingen (voor- en achterkant)
- toestemming en kopie legitimatie hoofdbewoner
- kopie huurovereenkomst of toestemming en kopie legitimatie eigenaar
- kopie eigendomsbewijs, uittreksel kadaster of akte van levering

Bij inwoning:
Bij huurwoning:
Bij koopwoning:

Geheimhouding (art. 2.59 Wet Basisregistratie Personen)
Bij geheimhouding van persoonsgegevens zullen er in de meeste gevallen geen gegevens worden
verstrekt aan derden. Wanneer echter de voorschriften niet toestaan het verstrekken van de inlichting te
weigeren, of door weigering van verstrekking van de gegevens gerechtvaardigde aanspraken van derden
kunnen worden geschaad, zal uitzondering gemaakt worden.

Overige informatie
Het formulier kan worden ingeleverd in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 (ingang Soomerwegh)
Castricum.

TOESTEMMING INWONING
Ondergetekende geeft hierbij aan de aan ommezijde genoemde perso(o)n(en) toestemming tot inwoning
op het door hem/haar bewoonde adres …………………………………………………………………………
Naam :

…………………………………………………………………………………………….

Voornamen:

…………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:

………………………………Geboorteplaats: …………………………………………

Telefoonnummer:

………………………………E-mailadres: …………………………………………….

Datum:

………………………………Handtekening: …………………………………………..

Dit gedeelte in te vullen door gemeente
Datum ontvangst en paraaf: ___________________

Verhuisdatum: ________________________

Datum muteren en paraaf: ____________________

A-nummer:

Datum brief en paraaf:

______________________

-2-

__________________________

