
 

 

Toestemmingsformulier verhuizing/vestiging 
 
 
===========================================================
===================== 
 
 
TER INFORMATIE: 
 
1. Verplicht tot aangifte zijn: 
 
   - betrokkene zelf; 
   - ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar. 
 
   Bevoegd tot aangifte zijn: 
 
   - de ouder en zijn kind, indien beide hetzelfde adres hebben voor 
elkaar; 
   - echtgenoten die hetzelfde adres hebben voor elkaar; 
   - elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd 
heeft. 
   De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden 
   gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs (van 
Europese 
   Kaart tevens achterzijde kopiëren). 
2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden 
overlegd, 
   waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze 
aangifte. 
   De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden 
gelegaliseerd 
   door middel van een geldig legitimatiebewijs. 
 
LET OP: van een Identiteitskaart tevens achterzijde kopiëren 
===========================================================
====================== 
 
 
VERKLARING betreffende 
………………………………………………………………………………… 
 
Ondergetekende, 
 
Achternaam: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Voornamen : 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Adres     : 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

LET OP: voeg bij deze verklaring een goed leesbare kopie van het legitimatiebewijs van de 

hoofdbewoner toe. 

Denk eraan om de voor- en achterkant van het legitimatiebewijs te kopiëren 

 

Persoonsgegevens van persoon/personen die gaat inwonen 

VERKLARING betreft …………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………… 

 
   

Toestemming van hoofdbewoner 

Ondergetekende, 

 

Achternaam:  …………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen: .……………...……………………………………………………..  man          vrouw 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………….... 

 

Verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de basisregistratie van de hierboven 

vermelde persoon/personen op het door hem/haar bewoonde adres. 

 

 

Heemskerk, datum: …………………………………    Handtekening hoofdbewoner*  

 

 

 

 

TER INFORMATIE: 

 

1. Verplicht tot aangifte zijn: 

- betrokkene zelf; 

- ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar. 

 

Bevoegd tot aangifte zijn: 

 - de ouder en zijn kind, indien beide hetzelfde adres hebben voor elkaar; 

 - echtgenoten die hetzelfde adres hebben voor elkaar; 

 - elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft. 

 

De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door 

middel van een geldig legitimatiebewijs (van Europese Kaart tevens achterzijde kopiëren). 

 

2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd,  waaruit blijkt 

dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. 

De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd  door middel van 

een geldig legitimatiebewijs. 

 


