Gemeente Haarlem
Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen

Wordt door de afdeling ingevuld.
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Datum geldigheid

Nationaliteit(en)

Telefoon vast

■ Ongehuwd

■ Gehuwd

■ Weduw(e)naar

■ Gescheiden

■ Vrouw ■ Man

■ Geregistreerd partnerschap ■ Ontbonden geregistreerd partnerschap

E-mail

Mobiel

In welke gemeente stond u ingeschreven toen u uit Nederland vertrok?

Is er iets in uw persoonlijke situatie veranderd toen u in het buitenland woonde?
(bijvoorbeeld huwelijk, echtscheiding,
(voor)naamswijziging, verkrijgen/
verlies nationaliteit enz.)

■ Nee

■ Ja

Zo ja, geef aan wat er veranderd is:

Gegevens hervestiging

Op welke datum bent u
in Nederland aangekomen?

Uit welk land bent u naar
Nederland vertrokken?

Hoe lang blijft u in Nederland?
Nieuw adres

Adres

Postcode en woonplaats

Datum vestiging op dit adres
Bijlagen

U neemt mee naar uw afspraak:

•

een kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Een bewijs van bewoning:
• Heeft u een huurwoning? Neem dan uw originele huurcontract met een kopie van het
legitimatiebewijs van de eigenaar mee.
• Heeft u een koopwoning? Neem dan het originele koopcontract mee.
• Woont u bij iemand in? Neem dan een schriftelijke verklaring van inwoning van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs mee.

Uw aangifte hervestiging wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld,
ondertekend en voorzien van alle bijlagen.
Vergeet niet het formulier op de achterzijde te ondertekenen.
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Ondertekening

Plaats

Datum
Handtekening

Het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente is een wettelijke verplichting. Onjuiste inschrijving kan
tot gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde rechten.
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Meer informatie
telefoon: 14 023 (op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur)
e-mail: antwoord@haarlem.nl

