
Werken met de e-overheid 

Praatplaat Ik wil via internet een verhuizing doorgeven 
Handreiking voor de docent/coach 

 

 

Vooraf 
Voor mensen die niet zo handig zijn met een computer en met internet heeft 
Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt. Bij de cursus 
hoort een werkboek. Op basis van dit werkboek heeft Digisterker een aantal 
praatplaten gemaakt. De praatplaten kunnen worden gebruikt als aanvulling op het 
werkboek en zijn vooral bedoeld voor mensen voor wie de cursus te moeilijk is. Zij 
krijgen individueel uitleg aan de hand van de praatplaat. Op de praatplaat staan 
alleen de hoofdzaken genoemd. In deze handreiking voor de docent/coach staan 
de belangrijkste aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van de praatplaat. Zie de 
‘Algemene handleiding praatplaten’, voor hoe u als begeleider de praatplaat inzet. 

De praatplaat Ik wil via internet een verhuizing doorgeven aan de gemeente 
De praatplaat Ik wil via internet een verhuizing doorgeven aan de gemeente gaat over 
hoe je online een verhuizing doorgeeft. De praatplaat bevat de volgende 
onderdelen: 

 Ik ga verhuizen 
 Dit doe ik zo! 
 Wat je moet weten 
 Geef je nieuwe adres ook door… 
 Let op! 

 

Aanvullende informatie op onderdelen praatplaat 

 

 Dit kan een ander adres zijn in de gemeente waar je nu nog woont. 
 Maar dit kan ook een adres zijn in een andere gemeente. 
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 Verhuis je als echtpaar/stel of gezin? Vul dan ook hun namen in. 

 

 Geef je verhuizing op tijd door aan de gemeente! Op tijd is 4 weken vóór of 
uiterlijk 5 dagen na de dag dat je verhuist. 

 Heb je een parkeervergunning? Geef je verhuizing dan ook door. 
 Ga je verhuizen naar een andere gemeente? Dan hoef je je niet uit te schrijven 

uit je oude gemeente. Als je het nieuwe adres maar doorgeeft aan je nieuwe 
gemeente. 

 Verhuis je naar een koopwoning? Zet de huurtoeslag dan meteen stop! 
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 Ook aan familie, vrienden en bekenden, maar die zijn al genoemd (zie het eerste 
onderdeel ‘Ik ga verhuizen’). 

 Aan bijvoorbeeld PostNL. PostNL kan je post voor een paar weken doorsturen 
naar je nieuwe adres. 

 

 Geen aanvullingen. 


