
Informatie over adreswijziging

Waar kan dit formulier voor gebruikt worden?
Dit formulier kan gebruikt worden voor:
• verhuizing binnen Alkmaar
• vestiging in Alkmaar vanuit een andere gemeente
• emigratie
Voor vestiging in Alkmaar vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken.

Wanneer moet er aangifte van adreswijziging gedaan worden?
Binnen vijf dagen na uw verhuizing. 

Wat moet er worden meegezonden met het adreswijzigingsformulier?
Een kopie van uw legitimatie: paspoort, of Europese identiteitskaart (voor- en achterkant), of Nederlandse identiteitskaart, 
of rijbewijs, of identiteitsdocument voor vreemdelingen (voor- en achterkant).

Gaat u inwonen, samenwonen of een kamer huren? Aanvullende documenten zijn dan nodig. Bekijk hieronder wat u extra mee 
dient te sturen bij uw aangifteformulier.

• Inwonen/samenwonen: Toestemming en kopie legitimatie hoofdbewoner
• Kamer huren: kopie huurcontract

Overige informatie
Het formulier kan worden gemaild naar: post@alkmaar.nl
Wanneer u niet kunt mailen, kunt u het sturen naar: Gemeente Alkmaar,
Unit Burgerzaken, Postbus 53 1800 BC Alkmaar
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Toestemming inwoning

Ondergetekende geeft hierbij aan de aan ommezijde genoemde perso(o)n(en) toestemming tot inwoning:

Naam:  ..........................................................................................................................................

Burger Servicenummer:  ....................................................................................................

Telefoonnummer:  ........................................................................................

Datum:  ........................................................................................ Plaats: ..................................................................  

Handtekening (+ kopie van legitimatie):

voor bezoekadressen, 
openingstijden
en meer informatie
zie www.alkmaar.nl



Verhuisdatum                 : BRP-team

Datum muteren + paraaf: A-nummer                :

Datum brief + paraaf      : Datum 2e opvraging:

Aangifte van:  O   verhuizing binnen Alkmaar
   O   vestiging in Alkmaar vanuit andere Nederlandse gemeente
   O   emigratie
Lees vóór invullen de toelichting aan de achterkant

Gegevens aangever
Naam :  .....................................................................................................................................................................
Burger Servicenummer: ..........................................................
Email-adres: .....................................................................
Telefoonnr. :  ................................................................

Oud adres

Straatnaam :  ............................................................ .......................... Huisnr. ............. Toevoeging: ...........................

Postcode :    ............................................................ .......................... Gemeente: .......................................................

Nieuw adres

Straatnaam :  ............................................................ .......................... Huisnr. ............. Toevoeging: ...........................

Postcode :    ............................................................ .......................... Gemeente:  ............................................

Ingangsdatum adreswijziging: ...............................................  Voor briefadres apart formulier invullen.

Voor geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u een formulier verkrijgen bij de unit Burgerzaken

Wijze van bewoning op nieuwe adres
O zelfstandig
O samenwonend met of (in)wonend bij: ...................................................................................  (z.o.z. voor toestemming)

 Dit gedeelte in te vullen door gemeente

De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres (naam, voornamen, geboortedatum)
Echtgeno(o)t(t)e/geregistreerd partner

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Kinderen

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Overige meerderjarige personen (door het tekenen van het formulier, machtigen zij de aangever om namens hen aangifte te doen)

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

Naam:  .........................................................................................................................  Burger Servicenummer:.............................

 handtekening aangever handtekening overige meeverhuizende meerderjarige personen

Van alle personen die dit formulier ondertekenen dient een kopie van een legitimatiebewijs meegezonden te worden.

datum ..............................................................      plaats .....................................................................


