
 

Blz. 1 van 3 

Interne dienstverlening 

 

Informatietechnologie 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Aanvraagformulier Toestemming voor Inwoning 
 

Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de hoofdbewoner en 

de eigenaar van de woning. Met deze toestemming kunt u zich bij de gemeente inschrijven op uw 

nieuwe woonadres. 

 

Uw gegevens 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Burgerservicenummer  Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Huidig adres 

Wat is uw huidige, oude adres? 

Adres  

Postcode  Woonplaats  

 

Zijn er personen die op dit adres achterblijven?   Nee   Ja 

 

Zo ja, wie blijven er op dit adres achter? 

 

 

 

 

Nieuwe adres 

Wat is het adres waarop u bij iemand gaat inwonen? 

Adres  

Postcode  Woonplaats  

 

Vanaf welke datum gaat u op dit adres wonen?  

 

Gaat u op dit adres tijdelijk of permanent wonen?  Tijdelijk   Permanent 
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Interne dienstverlening 

 

Informatietechnologie 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Wat is de reden dat u op dit adres gaat inwonen? 

 

 

 

 

Wat is uw relatie tot de hoofdbewoner en/of de eigenaar van de woning? 

 

 

 

 

Heeft u minderjarige kinderen die met u meeverhuizen? Nee   Ja 

 

Zo ja, vul dan hieronder de gegevens van deze kinderen in. 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum  

 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum  

 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten op naar de gemeente: 

 Kopie van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van uzelf en van de hoofdbewoner 

of eigenaar van de woning 

 Kopie van het koopcontract of huurcontract van de hoofdbewoner of eigenaar van de woning 

 Verklaring van toestemming van de gezaghouder(s) bij een minderjarige aanvrager (tot 16 jaar) 

 

Heeft u toestemming nodig van een woningcorporatie (zie pagina 3)? Lever dan bij deze corporatie een 

verhuurdersverklaring in die is afgegeven door de verhuurder van uw laatst gehuurde woning. 

 

Ondertekening 

Plaats  Handtekening  

Datum   
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Interne dienstverlening 

Informatietechnologie 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Toestemmingsverklaring  

Laat dit gedeelte invullen door de hoofdbewoner van de woning. 

Gegevens hoofdbewoner 

Achternaam 

Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

E-mailadres 

Hierbij geef ik als hoofdbewoner toestemming aan de eerder genoemde persoon om op mijn adres te 

gaan wonen. Ik stem ermee in dat deze persoon zich op mijn adres inschrijft in de Basisregistratie 

Personen van de gemeente. 

Als hoofdbewoner ben ik aansprakelijk voor eventuele overlast die de inwoner veroorzaakt. Ook ben 

ik bewust van de gevolgen die de inwoning kan hebben voor mijn huurtoeslag, uitkering en belastingen. 

Plaats Handtekening 

Datum 

Toestemming eigenaar 

Gaat het om een huurwoning en is de hoofdbewoner niet de eigenaar van de woning? Dan is er voor het 

inwonen ook toestemming nodig van de eigenaar (particuliere eigenaar of woningcorporatie). 

Hierbij geef ik als eigenaar van de woning  toestemming aan de hiervoor genoemde persoon om in te 

gaan wonen op het hiervoor genoemde adres. 

Naam 

Woningcorporatie 

Plaats Stempel woningcorporatie 

Datum 

Handtekening 

Met het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uw adreswijziging doorgeven aan de gemeente. 

Scan dit formulier en stuur het op via het contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of per 

post naar: Gemeente Delft, Interne dienstverlening, Postbus 78, 2600 ME  Delft. 
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