Adresonderzoek

Dit formulier opsturen naar of

1 Gegevens als aanvrager privépersoon is

inleveren bij:

Burgerservicenummer (BSN)

Gemeente Heerlen
Afdeling Publiekszaken
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl

Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
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Emailadres

versienummer formulier

07.09.2017

2 Gegevens als aanvrager bedrijf of organisatie is
KvK nummer
Handelsnaam
Vestigingsnummer
Eigen kenmerk
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres

3 Gegevens te onderzoeken persoon
BSN (indien bekend)
Naam en voorletters
Geboortedatum
Geboorteplaats

> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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Ingeschreven adres

2/2
Telefoonnummer
Emailadres

4 Reden onderzoek
De te onderzoeken persoon woont niet meer op bovengenoemd adres vanaf
En woont nu:
 Nieuw adres is onbekend
 Op nieuw adres, namelijk
 In het buitenland, namelijk in
De afdeling Publiekszaken van de gemeente Heerlen kan wettelijk niet direct een bewoner uitschrijven
die niet op uw adres woont.
Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging. Of nadat Publiekszaken een onderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond. Dit onderzoek kan enkele maanden duren.
Als u aangifte doet, wordt er in de basisregistratie personen (BRP) een aantekening geplaatst. In de
aantekening staat dat het adres van de door u aangegeven bewoner in onderzoek is. Door dit onderzoek is het mogelijk dat u meerdere keren post ontvangt dat is gericht aan de in onderzoek gestelde
persoon.
Het kan vervelende gevolgen hebben dat er ten onrechte een persoon op uw adres staat ingeschreven. U kunt bijvoorbeeld benaderd worden door een instantie voor het innen van een vordering. De
gemeente raadt u dringend aan om in dit geval contact op te nemen met de instantie. U kunt hen dan
wijzen op het feit dat de gezochte persoon niet meer op uw adres woont en dat dit in onderzoek is
genomen door Publiekszaken.
Krijgt u alsnog nadere informatie over het nieuwe adres van bovengenoemde bewoner(s)?
Geef deze informatie dan door aan de gemeente. Bel 14 045 (lokaal tarief) of stuur een mail naar
adresonderzoek@heerlen.nl

5 Ondertekening aanvrager
Plaats			Datum

Handtekening

De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw adresonderzoek.

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

