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Vragenlijst verzoek briefadres 

Aanvrager 

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

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

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

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

Geslacht:  :  man  vrouw 

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

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

Vaste woon- of verblijfplaats 

Beschikt u over een vaste woon- of verblijfplaats? 
Hieronder wordt ook verstaan: een woonboot of een woonwagen met vergunning van de gemeente of een 
woonboot of woonwagen, die bekend is bij de gemeente en door de gemeente wordt gedoogd.  

 Ja, ik woon of verblijf op het adres .......................................................... te ...................................... 

Als u over een vaste woon- of verblijfplaats beschikt komt u in principe niet in aanmerking voor 
een briefadres! 

 Nee 

Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (drie tot zes maanden) en hoe lang verblijft u daar? 

Adres 1 :   ..........................................................................................................................  

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

Duur van het verblijf :  ..........................................................................................................................  

Adres 2 :   ..........................................................................................................................  

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

Duur van het verblijf :  ..........................................................................................................................  

Adres 3 :   ..........................................................................................................................  

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

Duur van het verblijf :  ..........................................................................................................................  

Reden briefadres 

Om welke reden(en) vraagt u een briefadres aan? 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
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Briefadres 

Op welk adres wilt u ingeschreven worden? 

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

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

Vertrekt u naar het buitenland? 

Inschrijving in de BRP, terwijl u in het buitenland woont, kan nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld 
aangeslagen worden door de belastingdienst terwijl u niet in Nederland woon(t)de. 
 

 Nee 

 Ja, voor korter dan acht maanden 

U kunt zich op een briefadres laten inschrijven. U dient bij uw aangifte de volgende stukken te overleggen: 

• Schriftelijke toestemming van de persoon die op het briefadres als hoofdbewoner staat ingeschreven 

• Een kopie van een legitimatiebewijs van de hierboven genoemde hoofdbewoner 

• Een kopie van uw eigen legitimatiebewijs 

 Ja, voor acht maanden of langer, namelijk:  ..............................................................................................  

U komt niet in aanmerking voor een briefadres. Sla de volgende vraag over en onderteken het formulier. 
 

Uitkering 

Ontvangt u een uitkering van de sociale dienst? 

 Nee 

 Ja  

Inschrijving op een briefadres kan gevolgen hebben voor de samenstelling van uw uitkering. U dient eerst te 
overleggen met de dienst sociale zaken van de gemeente waar u een uitkering ontvangt. 
 

Ondertekening 

Plaats en datum :  ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Handtekening aangever :  ..........................................................................................................................  
 

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

 


