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Aanvraagformulier briefadres
1. Gegevens van de aanvrager
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum/-plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2. De aangifte heeft ook betrekking op
Achternaam

Voorna(a)m(en)

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

 nee
 ja,

4. Gegevens van het briefadres
Nieuw briefadres
Postcode en woonplaats
Verhuisdatum
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5. Reden voor het briefadres
Woonadres
Volgens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie personen wordt onder
woonadres verstaan:
1. Het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van
een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het
voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien
betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar
redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal
overnachten.
2. Het adres, waar bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1,
betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden
tenminste 2/3 van de tijd zal overnachten.
Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats volgens de hierboven genoemde
omschrijving
 nee
 ja, mijn adres is:
U moet worden ingeschreven op dit adres. Wij verzoeken u de wijziging zo
spoedig mogelijk door te geven bij de gemeente waar u verblijft.
Verblijft u in het buitenland?
 nee
 ja, ik verblijf al
(termijn) in het buitenland
Verwacht u in de komende 12 maanden meer dan 8 maanden in het
buitenland te verblijven?
 nee
 ja, u moet uitgeschreven worden naar het buitenland. Als u nog verwacht
te vertrekken verzoeken wij u binnen 5 dagen voor uw vertrek hiervan
aangifte te doen. Indien u reeds vertrokken bent verzoeken wij u contact
op te nemen met de gemeente Zeewolde.
Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3 tot 6 maanden)
Vermeld bij ieder adres hoelang u daar verblijft en welke dagen
Adres
Termijn
Adres
Termijn
Adres
Termijn
Adres
Termijn
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6. Waarom wilt u een briefadres?
Graag zo uitgebreid mogelijk toelichten

Verwacht u dat het briefadres binnenkort verandert in een woonadres, geef
dan aan wat het nieuwe adres wordt en met welke datum dit gaat gebeuren.
Datum wijziging
Nieuw woonadres

7. Ondertekening
U moet uw verhuizing doorgeven bij de gemeente waar u uw nieuwe adres
heeft
Datum aangifte

Handtekening
Bij de aangifte moet u de volgende documenten overleggen:
1. Kopie van een legitimatiebewijs van de aangever.
2. Schriftelijke toestemming van degene bij wie het briefadres wordt
gehouden met een kopie van diens legitimatiebewijs.

Een adreswijziging kan niet met terugwerkende kracht in de Gemeentelijke
Basisadministratie Personen worden verwerkt .
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8. Toelichting
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.
Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om geheimhouding van uw
persoonsgegevens aan te vragen (artikel 102 lid 1 wet Gemeentelijke
basisadministratie)
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Bij een briefadres moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd,
waaruit blijkt dat de hoofdbewoner akkoord gaat met deze aangifte en
kennis heeft genomen van de hieraan verbonden verplichtingen
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 op een briefadres op zijn/haar adres:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum/-plaats
Telefoonnummer
Ik verklaar ook dat ik:
1. Bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.
2. Ermee bekend ben dat ik de verplichting heb ervoor te zorgen dat de
stukken die bestemd zijn voor de persoon die op mijn adres een
briefadres heeft, de persoon bereiken.
3. Verplicht ben om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in
persoon, over het briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften
over te leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de
basisadministratie.
2. Ondertekening
Datum

Handtekening
(Kopie legitimatiebewijs meesturen)
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