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Aangifte briefadres 
  

Aangever 

 
Achternaam :   ..........................................................................................................................  

Voornamen :   ..........................................................................................................................  

Geboortedatum :  ..........................................................................................................................  

Geboorteplaats :  ..........................................................................................................................  

Geslacht:  :   man  vrouw 

Telefoon :  ..........................................................................................................................  

E-mailadres :   ..........................................................................................................................  
 

Personen op wie deze aangifte tevens betrekking heeft: 

 

 Geslachtsnaam  Voornamen Geboortedatum Geslacht Relatie Andere relatie 

1.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  partner    ............................................  

2.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

3.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

4.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

5.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

6.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

7.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

8.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

9.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

10.  ..............................   ...........................................   ...........................   M   V  kind    ............................................  

 
Andere meerderjarige personen dan uw partner of kind(eren)dienen zelf aangifte te doen of u te machtigen! 

Oud adres 

 
Adres :   ..........................................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  ..........................................................................................................................  

Gemeente :  ..........................................................................................................................  

Achterblijvende personen :   Nee  Ja,  ...........  personen. 
 

Nieuw adres 

 
Adres :   ..........................................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  ..........................................................................................................................  

Verhuisdatum :  ..........................................................................................................................  

Naam hoofdbewoner :  ..........................................................................................................................  

Aantal bewoners op dit adres :  ..............  (inclusief de personen waarvoor deze aangifte geldt). 
 
Let op: u dient een vragenlijst verzoek briefadres in te vullen als bijlage bij deze aangifte! 
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Vestiging briefadres naar een aangewezen instelling 

(Alleen invullen indien van toepassing) 

 
Naam instelling :   ..........................................................................................................................  

Adres :   ..........................................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  ..........................................................................................................................  
 

Ondertekening 

 
Plaats en datum :  ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Handtekening aangever :  ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Handtekening partner :  ..........................................................................................................................  
 
Kopie legitimatiebewijs meenemen/bijsluiten! 
 

Toestemming hoofdbewoner 
Bij vestiging van een briefadres moet een schriftelijke verklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat hoofdbewoner instemt 
met deze aangifte.  

 
Naam :   ..........................................................................................................................  

Adres :   ..........................................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  ..........................................................................................................................  

Telefoon :  ..........................................................................................................................  

E-mailadres :   ..........................................................................................................................  

verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de Basisregistratie personen van de op het eerste 
blad van deze aangifte vermelde persoon/personen* op het door hem/haar* bewoonde adres. 
 
Plaats en datum :  ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Handtekening hoofdbewoner :  ..........................................................................................................................  
 
Kopie legitimatiebewijs meenemen/bijsluiten! 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

In te vullen door gemeente 

Aangenomen door :  ..........................................................................................................................  
 

Mutatie verwerkt door :  ..............................................................................  Gecontroleerd:  .................  



 

 

 

Dit blad niet meesturen a.u.b.! 

 
Dit formulier volledig invullen en met de vereiste bijlagen opsturen naar:  
 
Gemeente Goeree-Overflakkee 
Antwoordnummer 153 
3240 VB Middelharnis 
 
Postzegel is niet nodig. 

Wettelijke verplichting 

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven in de BRP op het adres waar u woont of verblijft. Slechts in 
uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Denk hierbij aan een verblijf in bepaalde 
instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming, een penitentiaire instelling of bij het ontbreken van een 
woon- of verblijfadres. U bent verplicht om bij het verzoek voor het briefadres op te geven wat de reden(en) 
hiervoor is (zijn). 

Niet met terugwerkende kracht 

Een adreswijziging kan niet met terugwerkende kracht in de Basisregistratie personen worden verwerkt. 

Aangifte door… 

Verplicht tot aangifte zijn: 
1. betrokkene zelf; 
2. ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar. 
 
Bevoegd tot aangifte zijn: 
1. de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben voor elkaar; 
2. de echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar; 
3. elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. 

Geheimhouding 

Wij wijzen u op de mogelijkheid om geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen (artikel 102 lid 
1 wet BRP). 

Meer informatie 

Nadere informatie over verhuisaangifte en inschrijving in de BRP is verkrijgbaar bij het team Externe 
Dienstverlening van de gemeente, telefoonnummer 14 0187. 


