
Aanvraag particulier briefadres 
1. Vul dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid in.
2. Stuur alle benodigde bewijsstukken mee.
3. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs en die van de hoofdbewoner mee.
Is het formulier niet correct of volledig ingevuld dan verlengt dit de duur van de behandeling van de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Achternaam   : ____________________________________________________________ 
Voorna(a)m(en)  : ____________________________________________________________ 
Burgerservicenummer  : ____________________________________________________________ 
Geboortedatum  : ____________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ____________________________________________________________ 
E-mailadres  : ____________________________________________________________ 

Gewenst briefadres** 
Adres : ___________________________________________________huisnummer: ____________ 
Postcode / woonplaats : ___________________ te _______________________________________ 
Datum ingang briefadres : ____________________ 
De aanvraag briefadres betreft ook de volgende huisgenoten (echtgenoot/geregistreerd 
partner/kinderen): 
1. Naam: _______________________________________Geboortedatum:____________________
2. Naam: _______________________________________Geboortedatum:____________________
3. Naam: _______________________________________Geboortedatum:____________________
4. Naam: _______________________________________Geboortedatum:____________________

** Als u een woon- of verblijfadres heeft komt u niet in aanmerking voor een briefadres. In dat geval 

geeft u een adreswijziging door. Dat kan digitaal via www.huizen.nl of met een 

verhuisaangifteformulier. Het verhuisaangifteformulier stuurt u samen met een kopie van uw geldige 

legitimatiebewijs op naar: gemeente Huizen, Burgerzaken, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Komt u bij 

iemand in te wonen, dan laat u de hoofdbewoner toestemming geven op het formulier. 

Ook van de hoofdbewoner stuurt u dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. 

Aangever is er van op de hoogte, dat indien deze vragenlijst niet op waarheid berust, er sprake is van 

een valse aangifte. De gemeente Huizen doet altijd aangifte bij de politie als er sprake is van valsheid 

in geschrifte. (art. 225 Wetboek van Strafrecht.) 

Ontvangstdatum en 

paraaf van ambtenaar. 



 

 

Vragen ter beoordeling van uw aanvraag 
 
1. Waarom wilt u een briefadres?  

 Eenmalig verblijf in het buitenland van ___________________ tot ________________________ 

 Stuur bewijstukken mee van duur van reis, bijvoorbeeld tickets of stageovereenkomst 
 Echtscheiding / relatie verbroken, datum: ____________________________________________ 

 Stuur bewijsstukken mee, bijvoorbeeld echtscheidingspapieren. 
 Problematische schulden 

 Hoeveel schuld heeft u? _____________________________________________________ 

 Maakt u gebruik van schuldhulpverlening? 
o Ja (bij wie?) ___________________________________________________________ 
o Nee (waarom niet?) _____________________________________________________ 

 Wanneer denkt u uw schulden te hebben afgelost? ________________________________ 

 Waaruit bestaat uw inkomen?  
o loondienst, naam en adres werkgever:___________________________________ 
o zelfstandige, naam en adres bedrijf:_____________________________________ 
o uitkering, naam van de uitkeringsinstantie:________________________________ 
o anders, namelijk: 

 Vanwege ontruiming 

 Stuur kennisgeving van ontruiming mee 
 Tijdelijk in verband met aanstaande oplevering nieuwe woning 

 Stuur een aankoopbewijs/verkoopbewijs/huurbewijs mee 
 Verblijf in een instelling (bijv. zorginstelling) 

 Stuur een verklaring van de (zorg)instelling mee 
 Verblijf in de gevangenis 

 Stuur een bewijs van uw detentie mee 

(vakantie- of bungalowpark of jachthaven) 

 Stuur een bewijs van de sta- of ligplaats mee 
 Ik heb een varend beroep op een Nederlands schip 

 Stuur een arbeidsovereenkomst/-contract mee 
 Anders, namelijk: ______________________________________________________________ 

 Neem bewijsstukken mee welke uw situatie onderbouwen. (Het verkrijgen van bijvoorbeeld 
een uitkering, pensioen, reisdocument en/of ontvangen van post zijn op zichzelf staand geen 
redenen voor het aanvragen van een briefadres) 
 

2. Geef een zo duidelijk mogelijke uitleg waarom u inschrijving met een briefadres wenst en 
hoe uw huidige situatie is ontstaan. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Heeft u een inkomen? Zo ja, geef dan aan waar u werkt u en hoeveel uur. 

o Ja ,  Werkgever:________________________Aantal uur per week___________________ 
o Nee 

 
4. Verblijft u op een adres en mag u zich niet inschrijven vanwege nadelige financiële 
consequenties voor de hoofdbewoner (bijstandsuitkering, huursubsidie, etc)? 

o Ja 
o Nee 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Op welk(e) adres(sen) heeft u de afgelopen 3 maanden overnacht en hoe lang? 
Adres 1, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht): ______________________________________________________________ 
 
Adres 2, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht): ______________________________________________________________ 
 
Adres 3, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht):_______________________________________________________________ 
 
6. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende 3 tot 6 maanden en hoe lang? 
Adres 1, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht) : ______________________________________________________________ 
 
Adres 2, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht): ______________________________________________________________ 
 
Adres 3, Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________ 
Duur verblijf (verplicht): ______________________________________________________________ 
 
7. Op welk adres bewaart u uw privé-spullen (kleding / meubels / persoonlijke documenten)? 
Adres : ___________________________________________________huisnummer: ____________ 
Postcode / woonplaats : ___________________ te_______________________________________ 
 
8. Tot welke datum verwacht u een briefadres nodig te hebben? Waarom? 
Tot: ____________________________ 
Reden: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Bent u actief op zoek naar eigen woonruimte of een vaste verblijfplaats? 

 Nee 
 Ja (voeg hiervan bewijsstukken toe) 

 
10. Wat was uw laatste adres in de Basisregistratie Personen (BRP)? 
_________________________________________________________________________________ 
Staat u hier nog ingeschreven?. 

o Ja 
o Nee  

Staat u niet (meer) ingeschreven in de BRP, dan wordt u opgeroepen voor een afspraak 
 
11. Vanaf welke datum verblijft u niet meer op uw laatste adres? 
Vanaf: ___________________________________________________________________________ 
 
12. Waarom kunt u geen gebruik meer maken van deze woning? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Datum en ondertekening aanvrager 
Datum   : ________________________ 
 
Handtekening  : _____________________________________________________ 
 
 



 

 

 
 

Verklaring toestemming briefadres (bewoner / 
briefadresgever) 
 
Gegevens bewoner / briefadresgever: 
Achternaam : _______________________________________________________ 
Voorna(a)m(en) (voluit) :_______________________________________________________ 
Burgerservicenummer : ____________________________ 
Geboortedatum en –plaats : ________________________ te ___________________________ 
Telefoonnummer : ____________________________ 
E-mailadres : ______________________________________________________ 
Adres + huisnummer : _______________________________________________________ 
Postcode + woonplaats : _______________________________________________________ 

 
verklaart ermee in te stemmen dat de volgende persoon/personen met een briefadres 
ingeschreven wordt/worden op zijn/haar adres. 
 
Aanvrager briefadres: 
Achternaam en voornamen : ______________________________________________________ 
Geboortedatum : ________________________ 
 
Mede-aanvrager(s) briefadres 
Achternaam en voornamen : ______________________________________________________ 
Geboortedatum : ________________________ 
 
Ondergetekende verklaart tevens er mee bekend te zijn dat: 

 hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die op 
het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken; 

 hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, in persoon, inlichtingen te geven 
en de geschriften te tonen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie. 

 de persoon die met een briefadres wordt ingeschreven, niet mag wonen of voor een langere 
periode mag verblijven op het briefadres of in het buitenland, mits dit vooraf is afgestemd met de 
gemeente Huizen.  

 er een controle, door bijvoorbeeld een huisbezoek, kan plaatsvinden ter beoordeling of de regels 
van de registratie op een briefadres worden nageleefd. 

 het meewerken aan een ten onrechte registratie op een briefadres gezien kan worden als 
(meewerken aan) fraude.   

 
 
 
Datum : ________________________ 
 
Handtekening bewoner / briefadresgever: : 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


