
Aangifte adreswijziging

Toelichting

 • Op basis van dit formulier worden uw adresgegevens in 
de basisregistratie personen van de gemeente Utrecht 
bijgewerkt. Het doorgeven van uw verhuizing aan de 
gemeente is een wettelijke verplichting. Hiermee draagt 
u bij aan een goede registratie van de inwoners van 
de gemeente en ontvangt u de informatie vanuit de 
gemeente of andere overheden op uw juiste adres.

 • U kunt uw adreswijziging ook volledig digitaal doorgeven 
op utrecht.nl/verhuizen.

 • Voor bezoekadres: zie utrecht.nl/bz
 • Gaat u buiten de gemeente Utrecht wonen? Geef uw 

adresgegevens dan door aan de gemeente waar u 
gaat wonen.

 • Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij 
de politie. 

Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk 
meesturen.

z.o.z.

1  Wat zijn uw persoonsgegevens?

Achternaam  

Voorna(a)m(en)   

Geboortedatum  

Telefoonnr.   E-mailadres  

 Kopie geldig identiteitsbewijs

2  Wat is uw oude adres?

Straat   Huisnummer  

Postcode   Plaats  

3  Wat is uw nieuwe adres?

Straat   Huisnummer  

Postcode   Plaats  

Datum verhuizing  

4  Wie verhuizen mee?

U mag aangifte doen voor:

 • uw echtgeno(o)te;
 • uw geregistreerd partner;
 • uw kind(eren);
 • uw ouder(s).

Alle andere meeverhuizende personen moeten zelf 
aangifte van adreswijziging doen (dus ook als u een 
samenlevingscontract heeft).

Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum



Privacy

Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de 

Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

Zie rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.

Versturen

Gemeente Utrecht

Publiekszaken

Burgerzaken

Postbus 5000

3502 JA Utrecht

5   Hoeveel personen - inclusief u zelf - wonen er na uw verhuizing op het nieuwe adres?

Aantal personen   

6  Huurt u een kamer of studio?

 Ja 

 Nee

7  Bent u eigenaar van de woning of heeft u een eigen huurcontract?

 Ja 
 Nee, u moet de verklaring van inwoning in laten vullen.

Verklaring van inwoning

In te vullen door een meerderjarige bewoner van het adres of de eigenaar. 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde pers(o)n(en) op zijn/haar adres woonachtig is/zijn en geeft hierbij 
toestemming tot inschrijving.

Achternaam  

Voorna(a)m(en) voluit  

Geboortedatum   

  Kopie geldig identiteitsbewijs

Handtekening

Handtekening aanvrager 

Plaats   Datum  

Handtekening  

Handtekening

Handtekening meerderjarige bewoner van het adres of de eigenaar 

Plaats   Datum  

Handtekening  

Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk meesturen. 


