
 

 

Aanvraagformulier adresonderzoek 
 
 
 
Vul hieronder de gegevens in van de persoon waarvoor u een adresonderzoek wilt laten starten.  
 
Achternaam   :……………………………………………………………………………………………………………  
 
Voorna(a)m(en)   :……………………………………………………………………………………………………………  
 
Adres en huisnummer  :……………………………………………………………………………………………………………  
 
Ik verklaar hierbij dat deze persoon niet (meer) woont op dit adres. 
 
Ik weet dat deze persoon op (datum):…………………………………………………………………………………………………… 
 
0    is verhuisd naar (adres)* : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
0    is vertrokken naar het buitenland (land)* : ………………………………………………………………………………… 
 
0    met onbekende bestemming is vertrokken.* 
 

*Aankruisen wat van toepassing is. 
De volgende gegevens van deze persoon zijn mij bekend. 
 
0    Zijn/haar telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………………………                            
 
0    Zijn/haar e-mailadres : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
0    Naam en adres van zijn/haar werkgever : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Er wonen behalve ikzelf meerdere personen op het adres. 
 
0    Nee, ik woon er alleen. 
 
0    Ja, dit is/zijn voor- en achterna(a)m(en) : …………………………………………………………………………………… 
 

: …………………………………………………………………………………… 
 

: …………………………………………………………………………………… 
Mijn gegevens zijn: 
 
Achternaam   :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voorna(a)m(en)   :………………………………………………………………………………………………………………                                    
 
Geboortedatum en –plaats : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres en huisnummer  : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Let op: Stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. 



 

 
Aanvullende informatie 
De afdeling Burgerzaken kan de genoemde bewoner niet direct van uw adres uitschrijven. Dit kan 
niet op grond van de wet. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van 
adreswijziging. Of nadat Burgerzaken een onderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond. 
 
Wanneer wij uw verzoek om een adresonderzoek hebben ontvangen, dan plaatsen wij uiterlijk vijf 
werkdagen later een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP). Er komt dan bij te staan dat 
het adres van de door u aangegeven bewoner in onderzoek is. Het kan zijn dat u in het kader van het 
onderzoek meerdere keren poststukken ontvangt, gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar 
laat uitvoeren. 
 
Als er ten onrechte een persoon op uw adres staat ingeschreven, kan dat vervelende gevolgen hebben. 
Instanties kunnen u bijvoorbeeld benaderen om een vordering te innen. Wij raden u dringend aan om in 
zo’n geval contact op te nemen met die instantie. Wijst u hen dan op het feit dat de gezochte persoon 
niet meer op uw adres woont, en dat de afdeling Burgerzaken van de gemeente dit op het moment 
onderzoekt. 
 
Krijgt u alsnog meer informatie over het nieuwe adres van de bewoner waar het om gaat? Dan vragen 
we u om deze informatie telefonisch aan ons door te geven via telefoonnummer: 14 033.  
 
Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie. 
 
U kunt het formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar: 

Gemeente Amersfoort, Afdeling Burgerzaken 
Postbus 4000 
3800 EA Amersfoort 

U kunt het formulier en uw legitimatiebewijs ook scannen en per e-mail sturen naar 
adresonderzoek@amersfoort.nl. 

 


