
1. Persoonsgegevens:  

Burgerservicenummer: 

Achternaam:                        m / v 

Voornamen:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

 

Oud adres:

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer(s):

E-mailadres:  

Aangifte van briefadres 
Bij verblijf in een instelling

2. Nieuw verblijfadres:     

Naam instelling

Adres:

Postcode en Woonplaats: 

Datum verhuizing:

Handtekening hoofd instelling:

3. Briefadres1):         

Adres:

Postcode en Woonplaats: 

Datum verhuizing:

1) Het is niet mogelijk om zowel op het verblijf- als op het briefadres te worden opgenomen.



Datum:           

Woonplaats:

         Handtekening aangever 2:            Handtekening gemachtigde 3:

TOESTEMMING VAN DEGENE WAAR BRIEFADRES WORDT GEHOUDEN:

Burgerservicenummer:

Achternaam(hoofd)bewoner:                 m / v 

Voornamen:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

 

Handtekening 

hoofdbewoner:

Degene bij wie het briefadres wordt gehouden is verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in persoon, ter zake van dit 

briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de 

basisadministratie.

4. Ondertekening

ve
rs

ie
 1

90
21

5

Publiekszaken gemeente Waalwijk 
Bezoekadres
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk
 

Postadres  
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

2 Van degene die de aangifte ondertekenen dient (een kopie van) het legitimatiebewijs te worden overlegd met  
 uitzondering van  het hoofd van de instelling. 
3. Indien de aangifte gedaan wordt door een gemachtigde dient (een kopie van) de machtiging te worden overlegd.
 

De gemeente registreert uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Benieuwd welke  
instanties die gegevens gebruiken? Kijk op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

In te vullen door een medewerker van de gemeente: 
 
Identiteit vastgesteld    ja/nee
Adres gecontroleerd    ja/nee

Aangifte aangenomen door:                              

Controle GBA-V op    door:

Ii01 verzonden op   door:                             

Ib01 verwerkt op    door:

Bevestiging             Bevestiging                       Bevestiging  
         
Aangever                Hoofdbewoner                  Bijzondere woonvorm

Het is mogelijk geheimhouding van uw  persoonsgegevens in de BRP aan te vragen. Door hieronder te  
tekenen, geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn. Als u dit formulier bewust onjuist invult, loopt u het risico 
een bestuur-lijke boete te krijgen. Die is maximaal 325 euro.


