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AANVRAAGFORMULIER ADRESONDERZOEK 
 
Uw gegevens 

(Geslachts)naam : ________________________________________________O man   O vrouw 

Voorna(a)m(en)  : ________________________________________________________________ 

Geboren op   : ________________________ Geboorteplaats : __________________________ 

Adres en huisnummer : ________________________________________________________________ 

Woonplaats   : ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________  E-mail : ________________________________ 

 

Vul hieronder de namen van uw huisgenoten in die (eventueel) op hetzelfde adres verblijven:  
 
Geslachtsnaam   Voorna(a)m(en)    

____________________ ______________________  

____________________ ______________________  

____________________ ______________________  

____________________ ______________________  

 
 
Gegevens van de persoon waarvoor u een adresonderzoek wilt laten starten 
 

(Geslachts)naam : _____________________________________________________________ 

Voorna(a)m(en)  : ________________________________________________________________ 

 
 Ik verklaar hierbij dat deze persoon niet meer op dit adres woont. 
 
Ik weet dat deze persoon: 
 
op datum  : ________________________________________________________________ 
 

  is verhuisd naar adres : ___________________________________________________ 
 
  is vertrokken naar het buitenland (land): ___________________________________________ 
 
  met onbekende bestemming is vertrokken. 
 
 

De volgende gegevens van deze persoon zijn mij bekend: 
 
Telefoonnummer  : ________________________________________________________________ 

E-mail    : ________________________________________________________________ 
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Plaats   : ________________  Handtekening:  

Datum   : ________________ 

 
 
Bijlage 
 
 Kopie geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (maak een veilige ID-kopie) 
 
 
Toelichting 

 Uitschrijving van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte 

doet van adreswijziging of nadat team publiekszaken een adresonderzoek naar een nieuw adres 

heeft afgerond. 

 Binnen 5 werkdagen (na ontvangst van uw verzoek) plaatsen wij een aantekening in de 

Basisregistratie Personen (BRP). In het kader van het adresonderzoek kunt u meerdere keren 

poststukken van ons, gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren, ontvangen. 

 Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt 

het formulier en uw legitimatiebewijs (maak een veilige ID-kopie) ook scannen en per e-mail sturen  

naar zeist@zeist.nl. 

 Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie. 

 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
mailto:zeist@zeist.nl

