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Aanvraagformulier briefadres bij verblijf in een instelling
Als u gaat wonen in een instelling kunt u een briefadres aanvragen,
bijvoorbeeld het adres van een kind of een partner. Zo stuurt de overheid de
uw post naar dat adres, en niet naar de instelling.
Wie kan een briefadres aanvragen
- De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen)
- Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres
nodig hebben.
Briefadres aanvragen voor een ander
- Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere
partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd
is door die partner
- Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen
als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder
Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor
iemand anders:
- Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk
gemachtigd heeft.
- Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

1. Gegevens van de persoon die in een instelling gaat wonen
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum/-plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2. De aanvraag geldt ook voor
Achternaam
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Voorna(a)m(en)

2020

Geboortedatum

2/3

3. Gegevens van het oude adres
Oude adres
Postcode en woonplaats
Achterblijvende personen

 nee
 ja,

aantal personen

4. Gegevens van het briefadres
Nieuw briefadres
Postcode en woonplaats
Verhuisdatum

Het briefadres is

 permanent
 tijdelijk

5. Gegevens van de instelling waar de betrokkene woont/gaat wonen
Naam
Adres
Postcode en woonplaats

6. Als deze aangifte niet door de betrokkene zelf wordt gedaan
Naam
Relatie tot betrokkene
Datum aangifte
7. Ondertekening
Naam
Datum

Handtekening
(Kopie legitimatiebewijs meesturen)
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Toestemming briefadres
1. Verklaring toestemming briefadres
Ondergetekende
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum/-plaats
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Verklaart ermee in te stemmen dat de hieronder vermelde persoon
ingeschreven wordt met een briefadres op zijn/haar adres:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum/-plaats
Telefoonnummer
Ik verklaar dat ik:
1. Bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.
2. Ermee bekend ben dat ik de verplichting heb ervoor te zorgen dat de post
die bestemd is voor de persoon die op mijn adres een briefadres heeft, de
persoon bereikt.
3. Verplicht ben om op verzoek van het gemeentebestuur over het
briefadres de inlichtingen te geven en de documenten in te leveren die
nodig zijn voor het bijhouden van de basisregistratie personen.
2. Ondertekening
Datum

Handtekening
(Kopie legitimatiebewijs meesturen)
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