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Op welke adressen heeft u de afgelopen drie maanden overnacht en hoe lang.

Adres: Van: Tot:

Op welke adressen zult u de komende tijd naar verwachting overnachten en hoe lang verblijft u dan daar?

Adres: Van: Tot:

Op welk briefadres wilt u ingeschreven worden. (3 maanden max. 1 x verlengen met 3 maanden)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Wat is de reden dat u op een briefadres ingeschreven wil worden. 
(geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt aanvragen)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Op welk adres bewaart u uw privéspullen. 
(kleding/meubels/persoonlijke documenten)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Wat voor soort inkomen heeft u?

O   Werk in loondienst.   
O   Werk als zelfstandige
O   Uitkering
O   Anders
______________________________________________________________________________________________

Mijn gegevens zijn:
Achternaam  ___________________________________________________________________________________
Voorna(a)m(en)  ________________________________________________________________________________
Geboortedatum en -plaats: _____/_____/________  te  __________________________________________________
Adres  ________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer (overdag)  _______________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________________

Door de gemeente in te vullen:

Datum  ___________________________________  

Paraaf medewerker  _____________________________

Publieke Dienstverlening
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305. 2280 HH Rijswijk
www.rijswijk.nl

Telefoon: 14 070
E-mail: Stadhuis@rijswijk.nl
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Naam en adres van werkgever, bedrijf of uitkerende instantie.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Wat was uw laatste woonadres in het Basisregistratie Personen?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Waarom kunt u van deze woning geen gebruik meer maken?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Verblijft u feitelijk in het buitenland?             O ja   O nee
Zo ja voor hoelang?
Ja, ik verblijf in  ________________________________________________ (land vermelden)
Voor een periode van  ___________________________________________
Nee, ik verblijf in _______________________________________________ (gemeente vermelden)

Betrokkene is er tevens van op de hoogte, dat indien deze verklaring niet op waarheid berust er sprake is van een 
valse aangifte, waarvan de gemeente Rijswijk aangifte zal doen bij de politie wegens valsheid in geschrifte.

Het invullen van dit formulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot 
het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een 
bestuurlijke boete van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet BPR)

Ik verklaar hierbij dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Datum:  _______________________________________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________________________________________
(geldig origineel identiteitsbewijs overleggen)

De briefadresgever en de briefadresnemer dienen beide in persoon aan de balie te verschijnen met een geldig 
identiteitsbewijs.
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Deze verklaring dient ingevuld te worden door de persoon die toestemming geeft aan de persoon die aangifte doet 
van een briefadres. Vul de verklaring volledig in en onderteken haar. 

Gegevens briefadresgever (hoofdbewoner/eigenaar)
Achternaam  _________________________________________________________________________________

Voorna(a)m(en)  ______________________________________________________________________________

Geboortedatum en -plaats: _____/_____/________  te  ________________________________________________

Adres  ______________________________________________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)  _____________________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________________________

Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder
Achternaam  _________________________________________________________________________________
Voorna(a)m(en)  ______________________________________________________________________________
Geboortedatum en -plaats: _____/_____/________ 

Verklaring en ondertekening briefadresgever (hoofdbewoner/eigenaar)

• Ik verklaar toestemming te geven aan bovengenoemde briefadreshouder om mijn adres te gebruiken als brief-
adres en 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 ingeschre-
ven 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 documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisadministratie:

• Briefadresgever is er tevens van op de hoogte, dat indien deze verklaring niet op waarheid berust er sprake is 
van een valse aangifte, waarvan de gemeente Rijswijk aangifte zal doen bij politie wegens valsheid in geschrif-
te:

• Degene die gelegenheid geeft aan iemand die zich inschrijft op een briefadres, terwijl hij er zijn post niet  
ontvangt kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 325,--.

Datum: ______________________________________________________________________________________

Handtekening:  _______________________________________________________________________________
(Geldig origineel identiteitsbewijs overleggen)

Toestemming briefadres 
(in te vullen door hoofdbewoner/eigenaar)

Door de gemeente in te vullen:

Datum  ___________________________________  

Paraaf medewerker  _____________________________

Publieke Dienstverlening
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305. 2280 HH Rijswijk
www.rijswijk.nl

Telefoon: 14 070
E-mail: Stadhuis@rijswijk.nl


