
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
DIENSTVERLENING 

 
Digitaal loket 

www.h-i-ambacht.nl 
 

Telefoon 14 078 
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur 

 
Balie 

Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht 
dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur 

maandag en woensdag: 14.00 - 19.30 uur 
 

Post 
Postbus 34 

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht 

Toestemming voor inschrijving 
Invullen door eigenaar van de woning. 

Gegevens van persoon die verhuist 

Achternaam   

Voornamen   

Geslacht     ☐ Man ☐ Vrouw 

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Nummer paspoort of identiteitskaart of rijbewijs  

Datum verhuizing   

Personen die meeverhuizen 

 naam voornamen man of 

vrouw 

geboortedatum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Oud adres 

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mail   

Blijven er personen achter op dit adres? ☐ Nee  ☐ Ja, namelijk 

    

  



Nieuw adres 

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Reden  ☐ Inwoning ☐ Kamerhuur ☐ Gebruik van de woning 

Handtekening eigenaar voor akkoord gegevens hierboven 

    

Verklaring eigenaar van de woning waar u gaat wonen 

Ondergetekende verklaart: 

• de eigenaar te zijn van de woning waar de persoon die verhuist komt wonen; 

• dat de hierboven genoemde persoon/personen daadwerkelijk woont/wonen of gaat/gaan 

wonen op het adres van de eigenaar van de woning; 

• in te stemmen met inschrijving van de persoonsgegevens in de Basisregistratie personen 

(BRP) van de eerder vermelde persoon/personen op dit adres. 

Naam eigenaar   

Voornamen   

Geslacht     ☐ Man  ☐ Vrouw 

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Nummer paspoort of identiteitskaart of rijbewijs  

Belangrijk: inwoning, kamerhuur of gebruik van de woning kan gevolgen hebben voor 

huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. 

De persoon/personen die verhuist/verhuizen is/zijn uw 

☐ echtgeno(o)t(e) / partner ☐ zoon / dochter  ☐ broer / zus ☐ ouder(s) 

☐ anders, namelijk   

Dordrecht, datum   

Handtekening eigenaar van de woning  

(Stuur of neem een kopie geldig identiteitsbewijs van de eigenaar van de woning mee.) 
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