Aangifte en verklaring briefadres

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Gorinchem. U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres wanneer u geen
vast woonadres heeft, of wanneer u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is
toegestaan. De gemeente Gorinchem is verplicht burgers zoveel mogelijk in te schrijven daar waar zij
feitelijk wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situaties waarin de burger om
welke reden dan ook tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en daarom niet bereikbaar kan
zijn voor derden, waaronder overheidsinstanties.
Naam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Telefoon thuis/mobiel:

E-mail:

Datum verhuizing:

Burgerservicenummer:

Oud adres
Straat:

Huisnummer:

Postcode en plaats:

Gemeente:

Achterblijvende personen:

□

□ Ja, aantal:

Neen

1. Hebt u een vaste woon- en verblijfplaats?
□ Ja, mijn woonadres is
□ Nee, ga door naar vraag 2
2. Op welke adressen verblijft u de komende periode (3-6 maanden) en hoe lang verblijft u daar?
Adres

Periode

3. Waarom wilt u een briefadres?

4. Vertrekt u naar het buitenland?
□ Ja, ik vertrek voor een periode van

maanden naar het buitenland.

□ Nee, ik vertrek niet naar het buitenland
5. Op welk adres wenst u ingeschreven te worden?
Straat:

Huisnummer:

Postcode en plaats:

Gemeente:

Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Gorinchem,

(datum)

Handtekening
Het onjuist invullen van het aangifteformulier is strafbaar ingevolge artikel 4.17 Wet BRP, zoals voor het
ontvangen van een hogere uitkering of een andere vorm van verrijking.
Van alle personen, die dit formulier ondertekenen, dient u een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Indien deze aangifte schriftelijk wordt gedaan, dient u een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs
mee te sturen.
Dit gedeelte in te vullen door de gemeente
Paraaf identiteit
vastgesteld
Datum ontvangst
verhuizing
Soort legitimatiebewijs

Datum mutatie

Datum Ii01
Controle mutatie

Paraaf mutatie

Huur- of
koopovk gezien

Aangifte en verklaring briefadres

Ter informatie
1.
2.
3.

4.

5.

6.

U kunt aangifte doen in de periode van 4 weken voor de dag van de verhuizing tot en met de vijfde dag
na de dag van de verhuizing;
De identiteit van alle personen, die voor de aangifte en toestemming dit formulier ondertekenen, moet
vastgesteld worden: neem uw identiteitsbewijs mee of stuur een kopie mee;
Aangifte kan gedaan worden door:
Iedere meerderjarige voor zichzelf
Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf
Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als datum van verhuizing, tenzij u de verhuizing binnen 4
weken voor de dag van de verhuizing tot en met de vijfde dag na de dag van de verhuizing opgeeft. Dan
geldt de opgegeven datum van verhuizing;
Bevestiging: na het verwerken van uw verhuizing ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe
adres. Dit is een belangrijk controlemiddel waarmee de juistheid van een aangifte wordt gecontroleerd.
Als de verhuizing niet juist is, moet u de schriftelijke bevestiging retour sturen of kunt u dit doorgeven bij
de gemeente. De gemeente zal vervolgens een adresonderzoek naar de juistheid van de
adresgegevens instellen;
U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen.

Bij een briefadres moet een schriftelijke verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de bewoner(s)
akkoord gaan met deze aangifte en kennis hebben genomen van de hieraan verbonden verplichtingen.
Ondergetekende,
Naam:
Voornamen (voluit):
Adres:

Huisnummer:

Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Verklaart:
akkoord te gaan met de voorgenomen inschrijving als briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de op de voorzijde vermelde persoon op het door hem / haar bewoonde adres
bekend te zijn met de verplichtingen, zoals:
het in ontvangst nemen van geschriften bestemd voor betrokkene en zorg voor te dragen dat de
geschriften of inlichtingen daarover betrokkene bereiken
op verzoek van het college, desgewenst in persoon, ter zake van dat briefadres de inlichtingen te
geven en de geschriften over te leggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de
basisregistratie.
Gorinchem,
Datum:

Handtekening:

Het is strafbaar om personen in te schrijven op een briefadres op uw adres als zij bij u woonachtig zijn.
Voor bijvoorbeeld het ontvangen van een hogere uitkering of een andere verrijking.

Bij het doen van deze verhuisaangifte moet ook van de toestemmingverlener een geldig identiteitsbewijs
overlegd worden. Indien deze aangifte schriftelijk wordt gedaan, verzoeken wij u een goed leesbare kopie
van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden.
Dit gedeelte in te vullen door de gemeente
Paraaf identiteit
vastgesteld
Datum ontvangst
verhuizing
Soort
legitimatiebewijs

