
 
  
 
 
1. Dane osobowe 
 
Nazwisko (w przypadku kobiet należy 
podać również nazwisko panieńskie)  _________________________________________________ 
 

□ Kobieta □ Mężczyzna 
 

Imiona (w pełnym brzmieniu) _____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 
 
Miejsce urodzenia  _____________________________________________________________ 
 
Numer ewidencyjno-fiskalny (BSN - Burgerservicenummer)_______________________________________ 
 
Numer telefonu (w ciągu dnia) _____________________________________________________________ 
 
Adres e-mail   _______________________________________________________ 
 
2. Stary adres 
 
Ulica    _____________________________________________________________ 
 
Numer domu   ______________________________Dodatkowa numeracja______________ 
 
Kod pocztowy   __________________Miejscowość ______________________________ 
 
 
Czy pod starym adresem pozostają jacyś obecni lokatorzy?  

□ tak      □ nie 

 
3. Nowy adres 
 
Data przeprowadzki  _____________________________________________________________ 
 
Ulica    _____________________________________________________________ 
 
Numer domu   _____________________________Dodatkowa numeracja______________ 
 
 
Kod pocztowy   __________________Miejscowość ______________________________ 
 
4. Kto przeprowadza się na nowy adres? 
 
Ile osób mieszka pod nowym adresem, wliczając Pana(-ią)? ______________________________ 
 
 
Poniższe osoby także przeprowadzają się na nowy adres:  
Małżonek (małżonka) / zarejestrowany(-a) partner(ka)  
 

Nazwisko   ___________________________________ □ kobieta        □ mężczyzna 

 
Inicjały    ____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 

Zgłoszenie przeprowadzk  
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Dzieci, które także się przeprowadzają: 

1. Nazwisko   ________________________________ □ kobieta        □ mężczyzna  

 
Inicjały    ____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 

2. Nazwisko   ________________________________ □ kobieta        □ mężczyzna  

 
Inicjały    ____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 

3. Nazwisko   ________________________________ □ kobieta        □ mężczyzna  

 
Inicjały    ____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 

4. Nazwisko   ________________________________ □ kobieta        □ mężczyzna  

 
Inicjały    ____________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakie załączniki należy przesłać? 
 
Dowód tożsamości Zawsze dołączać kopię ważnego dowodu tożsamości! 
Akceptowane są: paszport, prawo jazdy, holenderski dowód tożsamości, dokument tożsamości cudzoziemca 
 
 
Ewentualne pozostałe załączniki (która sytuacja Pana(-i) dotyczy?) 

Czy jest Pan(i) głównym lokatorem  tak, w takim razie proszę także wysłać kopię umowy najmu albo 
pod nowym adresem?        kupna 

 nie, w takim razie należy wypełnić także oświadczenie głównego          
     lokatora 

Czy jest Pan(i) jedynym lokatorem  tak, w takim razie proszę także wysłać kopię umowy najmu albo 
pod nowym adresem?        kupna 

      nie, w takim razie należy wypełnić także oświadczenie głównego  
     lokatora 

Czy mieszka Pan(i) wraz z partnerem  tak, w takim razie należy wypełnić także oświadczenie  
(partnerką) pod nowym adresem?       głównego lokatora 

      nie 
 

Czy zajmuje Pan(i) część wspólnego  tak, w takim razie należy wypełnić także oświadczenie głównego 
mieszkania pod nowym adresem?      lokatora 

      nie 
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Jeżeli dotyczy, oświadczenie głównego lokatora: 

Nazwisko   ___________________________________ □ kobieta         □ mężczyzna 

 
Imiona (w pełnym brzmieniu) _________________________________________________________ 
 
Data urodzenia   _________________________________________________________ 
 
Miejsce urodzenia  _________________________________________________________ 
 
Numer telefonu (w ciągu dnia) _________________________________________________________ 
 
Numer ewidencyjno-fiskalny (BSN - Burgerservicenummer)___________________________________ 
 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie części mieszkania / wspólne zamieszkanie oraz oświadczam, 
że wszystkie osoby podane na niniejszym zgłoszeniu przeprowadzki mieszkają pod tym adresem.   
 
Podpisane przez głównego lokatora: 
 
Miejscowość   _______________________________________________________ 
 
Data    _______________________________________________________ 
 
 
Podpis głównego lokatora _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Podpisane przez osobę dokonującą zgłoszenia: 
 
Miejscowość   _______________________________________________________ 
 
Data    _________________________________________________________ 
 
 
Podpis wnioskodawcy  _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy sprawdzić, czy:     Formularz i załączniki wysłać na adres: 

 wszystko zostało wypełnione;      
 formularz został podpisany;     Gemeente Asten 
 dołączono kopię dowodu tożsamości;    Team Burgerzaken 
 dołączono kopię umowy najmu albo umowy kupna;  Postbus 290 
 wypełnione zostało oświadczenie głównego lokatora;  5720 AG  ASTEN 
 dołączono kopię dowodu tożsamości głównego lokatora. 

 
 
 

Oświadczenie głównego lokatora  

Podpis  
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Do powiadomienia gminy o przeprowadzce są zobowiązani:  

� Wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat. 
� Rodzic / opiekun małoletniego w wieku poniżej 16 lat. 
� Rodzic / opiekun małoletniego w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli małoletni nie dokonuje samemu 

zgłoszenia.  
� Kurator osoby, która znajduje się pod kuratelą.  

 
Kto może zgłosić zmianę adresu? Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są: 

� Rodzic, małżonek(-ka) oraz pełnoletnie dziecko mogą dokonać zgłoszenia za siebie nawzajem, 
jeżeli mają ten sam adres.  

� Osoba pełnoletnia, która została upoważniona na piśmie przez osobę wyprowadzającą się. 
� Osoba małoletnia w wieku powyżej 16 lat. 
� Kierownik placówki zdrowotnej, jeżeli osoba w niej przebywająca nie jest w stanie samodzielnie 

dokonać zgłoszenia ani nie jest w stanie nikogo do tego upoważnić ze względu na stan zdrowia. 
Może to zrobić także osoba spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia, mająca 
jednakże pisemne oświadczenie kierownika placówki. 

 
 

� Na niniejszym formularzu można wskazać, czy przeprowadza się Pan(i) sam(a), czy wraz 
z innymi członkami rodziny.  

� Pozostałe osoby pełnoletnie powinny wypełnić osobne zgłoszenie o przeprowadzce.  
� Osoba, która składa podpis na niniejszym formularzu, musi przesłać także kopię ważnego 

dowodu tożsamości.  
� Ważne jest, aby formularz został dokładnie i prawidłowo wypełniony. Niepełny formularz nie 

może zostać rozpatrzony. Oznacza to możliwość późniejszej daty przeprowadzki.  
� Przesyłając kopię umowy najmu albo umowy kupna, zazwyczaj wystarczy skopiować pierwszą 

i ostatnią stronę.  
� Niniejszego formularza nie można używać do celów emigracyjnych (przeprowadzka za granicę 

albo podanie adresu pocztowego).  
 
Poufność danych osobowych 
Może się Pan(-i) do nas zwrócić o zachowanie poufności swoich danych osobowych. Formularz używany do 
tego celu jest dostępny w centrum obsługi klienta KCC (KlantContactCentrum). 
 
Procedura 
Formularz wraz z załącznikiem(-ami) można przesłać pocztą elektroniczną na adres : kcc@asten.nl albo 
zwykłą pocztą: 
Gemeente Asten, t.a.v. Team Burgerzaken, Postbus 290, 5720 AG  ASTEN.  
 
Pytania? Proszę się skontaktować z pracownikiem centrum KCC.  

 

Zgłoszenie przeprowadzki, pomoc w wypełnieniu formularza  


