
Geef dit formulier af bij de centrale publieksbalie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan de 

Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB 

in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig). 

Pagina 1 van 3 

 
  

  

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Vul hier uw persoonlijke gegevens in 

 

Voorletters               

Tussenvoegsels           

Naam              

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)           

Burgerservicenummer            

 

Oud adres zoals bekend  

bij de gemeente: 

Straatnaam en huisnummer          

               

             

Postcode             

Woonplaats             

Telefoonnummer overdag           

E-mail (niet verplicht)          

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen! 

 
Verhuizen binnen/naar de 

gemeente Oisterwijk 
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Gegevens met betrekking tot de verhuizing 

 

Nieuw adres 

Straatnaam en huisnummer          

Postcode en woonplaats           

Totaal aantal bewoners nieuwe adres        

Nieuw telefoonnummer (als dit  

van toepassing is)           

 

Verhuisdatum (dd-mm-jjjj):         

 

Blijven er mensen op uw  

huidige adres wonen       ja   Nee 

Gaat u bij iemand inwonen     

of samenwonen?       ja   Nee  

 

Toestemming hoofdbewoner 

Als u gaat inwonen bij of samenwonen met iemand, vul dan de gegevens van de medebewoner 

in: 

Naam en voorletters            

Geboortedatum- en plaats           

Burgerservicenummer           

Medebewoner doet zelf aangifte     Ja   Nee 

 

Partner en kinderen die mee verhuizen, afkomstig van hetzelfde oude adres! 

Verhuist u niet alleen? Vul hieronder dan de gegevens in van de meeverhuizende partner en /of 

kind(eren). Let op: alleen een geregistreerde partner of gehuwde partner kan met u mee 

verhuizen. Verhuist er iemand anders mee die 18 jaar of ouder is? Bijvoorbeeld de 

vriend/vriendin met wie u samenwoont maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet 

hij of zij zelf aangifte doen! 

 

Verhuist uw partner met u mee?    Ja   Nee   

Zo ja, wat zijn de gegevens van uw partner? 

Naam en voorletters            

Geboortedatum- en plaats           

Burgerservicenummer           
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Verhuizen er één of meer kind(eren)    Ja   Nee  

met u mee? 

 

Zo ja, wat zijn de gegevens van uw kind(eren)? 

1. Naam en voorletters           

Geboortedatum- en plaats          

Burgerservicenummer          

 

2.  Naam en voorletters           

Geboortedatum- en plaats          

Burgerservicenummer          

 

3.  Naam en voorletters           

Geboortedatum- en plaats          

Burgerservicenummer          

 

4.  Naam en voorletters           

Geboortedatum- en plaats          

Burgerservicenummer          

 

 

Datum aangifte (dd-mm-jjjj):         

 

Ondertekening 

Handtekening aangever:   Datum:       

           Plaats:        

 

 

 

 

 

 

Let op! Van de persoon die dit formulier ondertekent dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden 

meegenomen/meegezonden. Dit kan zijn een paspoort/rijbewijs/Nederlandse Identiteitskaart (NIK)/ 

identiteitsdocument Vreemdeling. Kopieer van rijbewijs en het identiteitsdocument Vreemdeling ook de 

achterkant. Als u gebruik wilt maken van het recht van geheimhouding, dan kunt u dit verzoeken bij de 

ambtenaar die de vestigingsaangifte behandelt. 


