Burgerzaken

Verhuizing binnen of naar Nijmegen melden

1. Aanvrager
achternaam
voornamen (voluit)
geboortedatum
oude adresgegevens:
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
nieuwe adresgegevens:
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
(mobiel) telefoonnummer
e-mailadres
verhuisdatum
2. Gegevens meeverhuizende gezinsleden; echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en kinderen
achternaam

voorletters

geboortedatum

Woont u ongehuwd samen 1.
zónder akte van
geregisteerd partnerschap, 2.
vul dan uw naam in bij
vraag 3.
3.

4.
5.
6.
3. Gegevens meeverhuizende NIET-gezinsleden; niet-geregistreerde partner en zijn/haar kinderen en
andere niet-gezinsleden

Verhuizing/16102014

achternaam
Niet-gezinsleden van 16
jaar en ouder moeten
achter hun geboortedatum
hun handtekening zetten
en een kopie van hun
legitimatiebewijs
meesturen.

1.
2.
3.
4.

voorletters

geboortedatum

handtekening

Verhuizing binnen of naar Nijmegen melden

4. Ruimte voor toelichting of mededeling

5. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen.
U moet een kopie meesturen van uw eigen legitimatiebewijs én van meeverhuizende NIET-gezinsleden
van 16 jaar en ouder.
U moet ook een kopie meesturen van uw koop- of huurcontract. Bent u niet de hoofdhuurder, stuur dan
in plaats van het huurcontract een "verklaring instemming medebewoning" mee. Deze verklaring kunt
u downloaden via het Digitaal Loket.

Kruis aan welke bijlage(n) u toevoegt:

kopie paspoort(en)
kopie rijbewijs
kopie identiteitskaart(en), beide kanten
kopie koopcontract of leveringsakte, alléén de
bladzijde(n) met naam, adres en handtekening
kopie huurcontract, alléén de bladzijde(n) met naam
adres en handtekening
verklaring instemming medebewoning (inclusief kopie
identiteitsbewijs hoofdbewoner)

6. Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen.

Verhuizen er kinderen mee waarvan de andere ouder op het adres achterblijft dan moet dit formulier
door beide ouders en/of gezaghouders ondertekend worden

datum

handtekening

(handtekening)

Inleveren van het formulier
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen
Bureau Publieksdienstverlening
Antwoordnummer 400
6500 VB Nijmegen
Uw verhuizing wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst verwerkt.
U kunt dit controleren via www.mijnoverheid.nl.
Voorkom een boete, geef uw verhuizing op tijd door.
Heeft u nog vragen?
Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024

