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Aangifteformulier briefadres voor instellingen 
 

1. Gegevens aanvrager briefadres 

 

Achternaam   __________________________________________ 

Voorn(a)am(en) voluit __________________________________________ 

Geboortedatum  __________________________________________ 

Geboorteplaats  __________________________________________ 

Laatst ingeschreven  

gemeente   __________________________________________ 

Telefoon   __________________________________________ 

 

2. Op welk adres wilt u ingeschreven staan als briefadreshouder? 

De hoofdbewoner moet de ‘verklaring toestemming briefadres’ invullen en 

ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs meesturen. 

 

Naam hoofdbewoner  __________________________________________ 

Adres    __________________________________________ 

Postcode en plaats  __________________________________________ 

Telefoon   __________________________________________ 

Ingangsdatum briefadres __________________________________________ 

 

3. Waarom wilt u een briefadres? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Verklaring en ondertekening  

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

Bij valsheid in geschrifte of oplichting kan aangifte worden gedaan bij de politie. 

 

Datum   _______________________________________________ 

Plaats   _______________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager  

   _______________________________________________ 

 

Stuur de volgende stukken mee: 

• kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf 

• verklaring toestemming briefadres 

• kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. 



 

 

 

 

 

 

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 deze. 

Voeg bij deze verklaring ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij. 

 

 

5. Gegevens briefadresgever (hoofdbewoner) 

 

Achternaam   __________________________________________ 

Voorn(a)am(en) voluit __________________________________________ 

Geboortedatum en plaats __________________________________________ 

Adres     __________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________ 

Telefoon   __________________________________________ 

 

 

6. Verklaring en ondertekening 

 

Ik geef toestemming aan de onder 1 vermelde 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 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 basisadministratie; 

• de briefadreshouder woont niet op mijn adres. 

 

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

Bij valsheid van geschrifte kan aangifte gedaan worden bij de politie. 

 

Datum  _____________________________________________________ 

Plaats  _____________________________________________________ 

 

 

Handtekening 

  _____________________________________________________ 


