Onderwerp: voornemen
uitschrijving BRP
Postadres: Postbus 70012
3000 KR Rotterdam
Website: Rotterdam.nl/verhuizen
Datum: 10 mei 2017

H.J. van Dalen
2e IJzerstraat 2
3024CX Rotterdam

Dossiernummer
Geboortedatum

@V910101@
@V010310@

Voorkom uitschrijving Basisregistratie Personen
Beste H.J. van Dalen,
U staat bij de gemeente Rotterdam op het bovenstaande adres ingeschreven.
Wij hebben bericht gekregen dat u misschien niet meer op dit adres woont. Tot nu
toe hebben wij geen adreswijziging van u ontvangen. Wij willen graag van u weten
waar u woont.

Woont u nog op het bovenstaande adres?
Ja, ik woon nog op het bovenstaande adres
Vul de bijgevoegde verklaring in en stuur die binnen vier weken samen met een kopie
van uw identiteitsbewijs naar ons terug.
Per post
Burgerzaken Rotterdam
Team kwaliteit BRP
Antwoordnummer 1790
3000 VB Rotterdam

Per email
Stuur deze naar
kcc1@rotterdam.nl

Nee, ik ben verhuisd
Als u binnen de gemeente Rotterdam verhuisd bent, moet u ons een
adreswijziging sturen. Bent u naar een andere gemeente verhuisd?
Schrijf u dan zo snel mogelijk bij uw nieuwe woonplaats in. Als u naar
een ander land bent vertrokken, moet u zich als inwoner van Rotterdam
laten uitschrijven. Wilt u weten hoe u uw verhuizing moet doorgeven?
Ga naar Rotterdam.nl/verhuizen.
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Horen wij niets van u?
Als wij binnen vier weken geen reactie ontvangen wordt u uitgeschreven uit de
Basisregistratie Personen en krijgt u een boete van € 325,00. Dit besluit ontvangt u
per post op bovenstaand adres. Uitschrijving kan grote gevolgen voor uw belastingen,
zorgverzekering of opbouw van uw AOW hebben. Ook krijgt u geen toeslagen en
uitkeringen meer.
Wij publiceren dit besluit op ons publicatiebord bij Stadswinkel Centrum en op de
website Overheid.nl onder gemeenteblad met als titel ‘inwoners die vertrokken zijn naar
onbekende bestemming’.
Heeft u nog vragen? Ga naar Rotterdam.nl/verhuizen of bel naar 14 010.
Namens burgemeester en wethouders van Rotterdam,
R.W.J. Schalkwijk
Directeur Burgerzaken en Belastingen
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Formulier verklaring woonadres
Vul de onderstaande verklaring in en stuur die binnen vier weken samen met een kopie
van uw identiteitsbewijs naar ons terug.
Per post
Burgerzaken Rotterdam
Team kwaliteit BRP
Antwoordnummer 1790
3000 VB Rotterdam

Per email
U kunt een foto van
dit formulier maken.
Stuur deze naar
kcc1@rotterdam.nl

Ik, ondergetekende,
naam en voornamen
burgerservicenummer (BSN)
telefoonnummer
e-mailadres
verklaar dat ik nog op het volgende adres woon:
straatnaam en huisnummer
postcode en woonplaats

datum

handtekening

/

/

te Rotterdam

