Verzoek Briefadres
Zo werkt het:
1.
2.
3.
4.
5.

Vul het aanvraagformulier volledig in
Laat de hoofdbewoner (briefadresgever) de ‘Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/ briefadresgever’
invullen.
Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf én van de briefadresgever.
Lever de juiste (bewijs)stukken in.
Stuur alles op compleet op (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn), lever alles in bij het Huis van de Stad
Marktplein 1 of neem alles mee naar uw afspraak voor het aanvragen van een briefadres,

Goed om te weten:
•
•

Uw aanvraag kan alleen worden beoordeeld als u het formulier volledig en correct invult.
Een briefadres is een tijdelijke oplossing. Er wordt periodiek gecontroleerd of een briefadres nog
noodzakelijk is.

In te vullen vragen:
1. Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil hebben)
Burgerservicenummer
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen

2. Verblijft u in het buitenland?

□
□

Nee, ga naar vraag 3
Ja, vul hieronder in voor hoeveel maanden

………………………………………………….maand(en).
Wij vragen u hiervan bewijs, zoals een stageverklaring, ticket, huurovereenkomst of
dergelijke, bij te voegen, waaruit blijkt dat u voor een bepaalde periode naar het buitenland
vertrekt → ga door naar vraag 5
3. Verblijft u in een instelling zoals hieronder genoemd?

□
□

Nee, ga door naar vraag 4
Ja, vul hieronder de gegevens van de instelling in

□
□
□

een instelling voor gezondheidszorg, zoals een verzorgingstehuis
een instelling op het gebied van de kinderbescherming

een penitentiaire instelling
Naam (zorg)instelling
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
➔ Ga door naar vraag 6
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4. Waarom wilt u een briefadres?
Vergeet niet om ook de toelichting in te vullen onderaan de vraag

□
□

Ontruiming
In verband met aanstaande oplevering nieuwe woning
Nieuwe adres …………………………………………………………………………………………
Datum
oplevering…………………………………………………...………………………………………...

□

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Toelichting bij uw reden voor een briefadres:
Geef hieronder een volledige omschrijving van de reden waarom u een briefadres wilt aanvragen.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Onderbouw uw antwoord met bewijsstukken

5. Waar verblijft u het komende half jaar?

Adres

Van

tot

1…………………………………………………

…………………

……………………

2…………………………………………………

…………………

……………………

3…………………………………………………

…………………

……………………

4…………………………………………………

…………………

……………………

5…………………………………………………

…………………

……………………

Eventuele overige locaties

Van

tot

……………………………………………………

…………………

…………………

……………………………………………………

…………………

…………………

……………………………………………………

…………………

…………………
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6. Op welk adres wilt u ingeschreven worden met een briefadres?
De hoofdbewoner/briefadresgever moet de ‘Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/briefadresgever’
invullen en ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner/briefadresgever een kopie van zijn/haar geldig
identiteitsbewijs meesturen.
Naam hoofdbewoner
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Datum ingang briefadres
7. Voor welke personen geldt deze aangifte nog meer?
U mag het verzoek ook doen voor uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerd partner, uw kind(eren) en uw
ouder(s). Alle andere personen die ook een briefadres willen hebben, moeten zelf een aanvraag
indienen (dus ook als u een samenlevingscontract heeft).
Achternaam

Voorletter(s)

Geboortedatum

8

Ondertekening

•

Als de ingevulde informatie niet klopt, riskeert u een boete van maximaal €325,-. Meer
informatie kunt u vinden op www.apeldoorn.nl/bestuurlijke-boete
Bij valsheid in geschrifte of oplichting doen wij aangifte bij de politie

•

Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Handtekening:
Plaats
Datum
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Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/briefadresgever
Gegevens briefadresgever (degene die toestemming geeft)
Burgerservicenummer
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen

Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder?
Achternaam

Voorletter(s) Geboortedatum

Per welke datum verleent u deze toestemming?
Vanaf…………………………………………………..(eventueel tot)………………………………………

Verklaring en ondertekening briefadresgever (degene die toestemming geeft)
Als hoofdbewoner verklaar ik:
• Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
• Dat de genoemde perso(o)n(en) niet woont/wonen op mijn adres;
• Dat de genoemde perso(o)n(en) mijn adres mag/mogen gebruiken als briefadres.
Ik ben op de hoogte van de volgende verplichtingen:
• Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat poststukken voor deze perso(o)n(en) hem of haar
bereiken
• Ik ben verplicht om op verzoek van de gemeente inlichtingen te geven over het briefadres en
de papieren te leveren die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie
Personen (BRP)
Handtekening:

Plaats
Datum
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