Gemeente Dordrecht
DIENSTVERLENING
Digitaal loket
www.dordrecht.nl
Telefoon 14 078
ma t/m vr 08.30 - 17.00
Balie
Spuiboulevard 300, Dordrecht
maandag, woensdag
en vrijdag
09.00 - 12.00
dinsdag en donderdag
14.00 - 19.30
Post
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Adreswijziging binnen Dordrecht of vanuit een andere
gemeente
Dit formulier stuurt u op naar de gemeente Dordrecht.
Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en uw huurcontract of toestemming van de
eigenaar (en kopie van diens identiteitsbewijs) mee te sturen! Daarmee voorkomt u dat wij uw aangifte
niet in behandeling kunnen nemen. Onder punt 6 leest u welke bijlagen u mee moet sturen. De
gemeente kan om aanvullende documenten vragen bij deze aangifte van adreswijziging.

1. Persoonsgegevens
Achternaam (eigen naam)

__________________________________________________________

Voornamen

__________________________________________________________

Geboortedatum

__________________________________________________________

Geboorteplaats

__________________________________________________________

Geslacht

□

man

□

vrouw

Telefoonnummer _________________________

2. Gegevens oude en nieuwe adres
Datum van verhuizing

__________

_________________________

20 ____

Oude straatnaam en nummer

__________________________________________________________

Oude postcode en woonplaats

__________________________________________________________

Nieuwe straatnaam en nummer __________________________________________________________
Nieuwe postcode en woonplaats __________________________________________________________
3. Mee te verhuizen personen
1. Achternaam

_______________________________________________

□

M

□V

Voorletters (1e voornaam voluit) __________________________________________________________
Geboortedatum
2. Achternaam kind

_______________________ relatie

□

echtgeno(o)t(e)

□ partner □ kind

______________________________________________

□

M

□V

Voorletters (1e voornaam voluit) __________________________________________________________
Geboortedatum
3. Achternaam kind

_______________________
______________________________________________

□

M

□V

Voorletters (1e voornaam voluit) __________________________________________________________
Geboortedatum

_______________________

4. Achternaam kind

______________________________________________

□

M

□V

Voorletters (1e voornaam voluit) __________________________________________________________
Geboortedatum

5. Achternaam kind

_______________________

______________________________________________

□

M

□V

Voorletters (1e voornaam voluit) __________________________________________________________
Geboortedatum

_______________________

4. Overige gegevens
Ik ga bij iemand inwonen

□

nee

□

ja bij

Op het oude adres blijft iemand achter

□

nee

□

ja (naam)____________________________________

_____________________________________

5. Ondertekening
Naam aangever

_____________________________________ Datum

Handtekening aangever

__________________________________________________________

6. Verplichte bijlagen bij:
1) huurwoning via woningcorporatie:


uw kopie geldige identiteitsbewijs



nieuw huurcontract op uw naam als u een huurwoning krijgt



toestemming woningcorporatie bij inwoning op een huurwoning

2) huurwoning via een particulieren eigenaar:


uw kopie geldige identiteitsbewijs

en als de eigenaar van de woning zelf niet op het adres woont dan:

toestemming van de eigenaar van de woning wanneer u gaat inwonen

kopie identiteitsbewijs van de eigenaar van de woning

____________

