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Aanvraagformulier briefadres 

 Gemeente Maasdriel  datum        kenmerk       

 

 

 1. Aanvrager (persoon die het briefadres vestigt) 

 naam en voorletters M/V 

 Burger Service Nummer  

 geboortedatum  

 telefoon  

 e-mailadres  

   

 2. Adres waar u momenteel nog staat ingeschreven  

 adres  

 postcode en woonplaats  

 Gemeente  

   

 3. Legitimatiebewijs 

 a. soort       

 b. nummer       

   

 

3. Heeft u een vaste woon- en 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    Nee 

zo ja, op welk adres?  

      

       

       

 

 4. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3-8 maanden) en hoe lang verblijft u daar? 

 

 

Ik verblijf op het 

volgende adres:       

        

 Ik verblijf daar gedurende                                maanden/dagen* in de periode van 

 tot en met       

 

 

 

 

Ik verblijf op het 

volgende adres:       

        

 Ik verblijf daar gedurende                                maanden/dagen* in de periode van 

 tot en met       



 

2 

Aanvraagformulier briefadres 
 

 

 

 

 

 

Ik verblijf op het 

volgende adres:       

        

 Ik verblijf daar gedurende                                maanden/dagen* in de periode van 

 tot en met       

 

 5. Vertrekt u naar het buitenland? 

Vul dit naar waarheid in. Inschrijving in de BRP, terwijl u in het buitenland woont, kan namelijk nadelige gevolgen 

hebben.  U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de Belastingdienst, terwijl u helemaal niet in Nederland 

woonde. 

 Ja, ik vertrek voor een periode van                  maanden/jaren* naar het volgende land:  

 Nee, ik vertrek niet naar het buitenland  

 

 6. Om welke reden verzoekt u om een briefadres?                                                                                           

 Verhuizing naar een, op grond van artikel 2.40 Wet basisregistratie personen, aangewezen instelling: 

 Naam en adres instelling: 

  

 Anders, te weten:  

  

  

  

 7. Achterblijvers 

 Blijven er bewoners achter op het adres waar u momenteel nog staat ingeschreven 

 

 Ja    Nee 

zo ja, wie?  
 

  
 

  

  

 

 8. Op welk adres wenst u met een briefadres ingeschreven te worden? 

adres  

postcode en woonplaats  

 

Let op: stuur als bijlage de toestemming van de hoofdbewoner mee naar de Gemeente Maasdriel. 

 

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de 

gemeente Maasdriel. De gemeente Maasdriel is verplicht burgers zoveel mogelijk in te schrijven op het adres 

waar ze feitelijk wonen. 

U kunt zich daarom alleen laten inschrijven op een briefadres wanneer u geen vast woonadres heeft, of wanneer 

u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan. 

Een briefadres is dan ook bedoeld voor bijzondere situaties waarin de burger om welke reden dan ook tijdelijk 

geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en daarom niet bereikbaar is voor derden, waaronder 

overheidsorganisaties. 
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 9. Datum ingang briefadres 

      

  

 10. Opmerkingen  

      

       

       

 11. Verklaring 

Ondergetekende verklaart dat vorenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Ondergetekende verklaart dat 

bekend is dat hij/zij bij onjuiste aangifte strafbaar is. 

 

  

 
 

12. Ondertekening 

 aanvrager       

 woonplaats       

 datum  

handtekening   

 
 

N.B. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen en de toestemmingsverklaring van 
de hoofdbewoner van het briefadres. 
 
*: doorstrepen wat niet van toepassing is 
 


