
Aanvraag briefadres bij een instelling
Met toestemmingsverklaring

Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal twee pagina’s inclusief ‘Verklaring toestemming
briefadresgever’). Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat de hoofdbewoner de ‘Verklaring
toestemming briefadresgever’ invullen en ondertekenen en stuur een kopie van een geldig identiteitsbe-
wijs mee, van uzelf en de hoofdbewoner.
Vul het formulier naar waarheid in en stuur altijd de juiste bewijsstukken mee. Is het formulier 
niet correct of volledig ingevuld dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

1. Wat is de reden dat u een briefadres wilt? (Bewijs bijvoegen bij de aanvraag)
 Varend beroep
 Verblijf in een zorginstelling (bewijs van verblijf bijvoegen)
 Verblijf in een penitentiaire inrichting (bewijs van verblijf bijvoegen)

2.1 Op welk (brief)adres wilt u zich inschrijven?

Adres

Postcode en woonplaats

2.2 Per welke datum wilt u zich inschrijven op dit briefadres?

Datum

3.1 Aanvrager briefadres

Achternaam

Voorn(a)am(en) voluit

Geboortedatum BSN

Geboorteplaats

Laatst ingeschreven gemeente

Telefoonnummer (verplicht)  E-mailadres (verplicht)

3.2 Op welk adres verblijft u feitelijk? (in geval van een zorginstelling of penitentiaire inrichting)

Adres

Postcode en woonplaats

3.3 Op welke boot verblijft u? (in geval van een varend beroep)

Naam van de boot

4. Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben?

Periode  van  tot

5 Verklaring en ondertekening
Wanneer er twijfel is over uw feitelijke adres kan een onderzoek worden voortgezet. Als deze ver-
klaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid, riskeert u een bestuurlijke boete. Op grond 
van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan de gemeente u een bestuurlijke boete 
van maximaal 325euro opleggen als u geen aangifte doet van verhuizing of vertrek of onjuiste 
informatie geeft over uw adres. In geval van valsheid in geschrifte of oplichting kan er, in plaats 
van een bestuurlijke boete, aangifte worden gedaan bij de politie.

Datum  Plaats

Handtekening



Verklaring toestemming briefadresgever 

Deze verklaring wordt ingevuld door de persoon die toestemming geeft aan de aanvrager van een 
briefadres. Vul de verklaring volledig in en onderteken hem. Voeg bij deze verklaring ook een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs bij.

6 Briefadresgever

Achternaam

Voorn(a)am(en) voluit

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)  E-mailadres (verplicht)

7 Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder?

Achternaam

Voorn(a)am(en) voluit

Geboortedatum

Wat is uw relatie tot de

briefadresaanvrager?

8 Verklaring en ondertekening briefadresgever
Ik geef toestemming aan bovengenoemde persoon om mijn adres te gebruiken als briefadres en ik ben 
op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:
• Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij mij is 

ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken;
• Ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in verband staan 

met het briefadres en de papieren te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de ba-
sisadministratie.

De briefadreshouder woont niet op mijn adres.

Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Wanneer er twijfel is over uw feitelijke adres kan een onderzoek worden voortgezet. Als deze ver-
klaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid, riskeert u een bestuurlijke boete. Op grond 
van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan de gemeente u een bestuurlijke boete 
van maximaal 325 euro opleggen als u geen aangifte doet van verhuizing of vertrek of onjuiste 
informatie geeft over uw adres. In geval van valsheid in geschrifte of oplichting kan er, in plaats 
van een bestuurlijke boete, aangifte worden gedaan bij de politie.

Datum  Plaats

Handtekening

Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen (aanvrager briefadres én
briefadresgever).


