Aanvraag

van adreswijziging in en naar de
gemeente Zandvoort
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
•	U kunt uw verhuizing 4 weken voor de verhuisdatum doorgeven.
Of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Het doorgeven van een
verhuizing is een wettelijke verplichting.
•	Woont u in een huis van woningbouwvereniging De Key? Dan
heeft u ook een akkoord van De Key nodig. Neem deze aanvraag
mee naar De Key.
•	Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u ook toe
stemming nodig van de hoofdbewoner.
•	Voor ouders van kinderen geldt dat één van de ouders de
verhuizing van het kind kan doorgeven.
•	U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente. Met
uw inschrijving in de Gemeente Zandvoort wordt ook uw
uitschrijving geregeld.
* U kunt uw inschrijving via DigiD op onze website regelen of u
komt langs bij de centrale balie, Swaluëstraat 2, Zandvoort.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.zandvoort.nl
1 Datum verhuizing
Wanneer is de verhuizing?

2 Uw gegevens
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mail
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3 Oud adres
Adres
Postcode en woonplaats
4 Nieuw adres
Bij huur of koop stuurt u het volledige huurcontract of de koopakte mee, inclusief het gedeelte met uw
handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Alle personen boven de 18 jaar moeten de aangifte
ondertekenen.
Let op: postbus niet toegestaan.
Adres
Postcode en woonplaats
Gaat u bij iemand anders inwonen? 		

Nee

Ja. Vul ook vraag 5 in.

Is uw nieuwe huis een huur- of
een koophuis?		

Huur. Kopie huurcontract nodig.

			 Koop. Kopie koopcontract nodig.
Wie verhuizen er mee naar het 				
nieuwe adres?
			 Partner
			

Naam			

Geboortedatum

Kind

			 Kind
			 Kind
Met hoeveel personen woont u
op het nieuwe adres?

5 Gegevens hoofdbewoner of verhuurder
Gaat u bij iemand inwonen? Dan is er toestemming nodig van de hoofdbewoner of de verhuurder. Vul alle
gegevens van de hoofdbewoner in. De hoofdbewoner of de verhuurder moet deze aangifte ook ondertekenen.
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats
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6 Wat stuurt of neemt u mee?
•	Kopie legitimatiebewijs van u zelf.
•	Kopie legitimatiebewijs van hoofdbewoner of verhuurder.
•	Kopie legitimatiebewijs van anderen die dit formulier ondertekenen.
•	Kopie huur- of koopcontract; alle pagina’s inclusief de pagina met
daarop uw handtekening en die van de verhuurder/verkoper (geen
concept versies).
7 Ondertekening

Datum

Uw handtekening
Indien van toepassing:
Handtekening hoofdbewoner
Handtekeningen van overige
meerderjarige personen

8 Toestemming De Key
Stempel voor akkoord:

De gemeente gebruikt de persoonsgegevens op dit formulier om u
van dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke
taken.
Meer informatie kunt u lezen op www.zandvoort.nl/privacy
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl
Als uw verhuisaangifte is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke
bevestiging.

Wordt door de afdeling ingevuld.
			 Datum geldigheid
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