Aangifte woonadres
Deze aangifte heeft betrekking op een:
Vestiging in Olst-Wijhe
Verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe

Persoonsgegevens aangever
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Verhuisgegevens
Datum verhuizing
Oud adres
Postcode en woonplaats
Gemeente
Nieuw adres
Postcode en woonplaats

Blijven er personen achter op uw oude adres?
Nee
Ja, namelijk

Wijze bewoning nieuwe adres
Zelfstandig
In gezin ouders
Samenwonend*
Inwonend*
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Deze aangifte heeft mede betrekking op:
Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Persoon 4

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Informatie over deze aangifte
Wij kunnen een bestuurlijke boete van maximaal 325,- opleggen, bij het bewust doen van een onjuiste
aangifte of bij het nalaten van een juiste/verplichte registratie in de BRP.

Wie mag en moet er aangifte doen?
Verplicht tot aangifte zijn:
• meerderjarige betrokkene zelf;
• ouders, gezaghouders/voogden/verzorgers van jongeren tot 18 jaar;
• curatoren.
Bevoegd tot aangifte zijn:
• minderjarige betrokkene vanaf 16 jaar;
• de ouder en zijn kind voor elkaar, indien beide hetzelfde woonadres hebben;
• echtgenoten/partners voor elkaar, indien beiden hetzelfde woonadres hebben;
• elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft.

Bijlagen
Lever bij uw aangifte onderstaande in:
✓
Een kopie van uw legitimatiebewijs.
✓
Een kopie van het legitimatiebewijs (bij voorkeur paspoort) van uw medebewoner(s), zodat wij de
handtekeningen kunnen controleren.

Ondertekening
Datum
Handtekening
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* Verklaring medebewoner(s)
Laat bij inwoning of samenwoning onderstaande verklaring invullen door uw medebewoner(s). Hiermee
verklaren uw medebewoner(s) dat hij/zij op de hoogte is/zijn van deze aangifte. Wij controleren de
handtekeningen met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de
Basisregistratie Personen (BRP).
Naam medebewoner(s)
Voornaam medebewoner(s)
Adres
Datum
Handtekening medebewoner(s)

De handtekeningen van zowel de gemachtigde als de volmachtgever worden altijd gecontroleerd met
behulp van een geldig legitimatiebewijs.

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bewijstukken op naar de gemeente.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar het Klantcontactcentrum
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Balie:

Lever het in bij de balie
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg
Na ontvangst beoordelen wij uw aangifte op volledigheid en juistheid. Op de door u aangegeven datum van
verhuizing, passen wij uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna ontvangt u een
bevestiging van uw aangifte op uw nieuwe adres.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij
delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit
noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet
langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling.

3

www.olst-wijhe.nl

Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen
(zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in
te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Geheimhouding
U heeft het recht om verstrekkingsbeperking(geheimhouding) van uw gegevens te vragen. Dit kunt u
schriftelijk bij ons aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.olstwijhe.nl/geheimhoudingpersoonsgegevens.

Vragen
Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen u graag verder.

In te vullen door de gemeente
Aangifte is ingenomen door en
d.d.
BRP-mutatie door en d.d.
BRP-controle door en d.d.
Kennisgeving door en d.d.

Pakket uitgereikt?
Ja
Nee
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