
  

Aangemaakt formulier: 08-02-2012 

Aangifte briefadres 

 

BSN-nummer: 
Naam 
 

 

Voornamen 
 

 

Geboortedatum + plaats 
 

 

Oud adres 
Postcode en woonplaats 

 

 

 

 

Telefoonnummer  

Datum verhuizing 
 

 

Briefadres 

Postcode en woonplaats 

 

 

 

 

 

 

Reden briefadres 
 
(verklaring 
hoofdbewoner zie 
achterzijde) 
 

 
geef aan waar u zo nu en 

dan verblijft (3 adressen) 

O verblijf in penentiare instelling  

O verblijf in psychiatrische instelling 

O verblijf in een “blijf van mijn lijf-huis” 

Anders 

namelijk________________________________________________ 

 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

Deze aangifte betreft tevens 
 

 

 

 

 

 

 

O    Echtgeno(o)t(e)/Geregistreerd Partner 

Naam 

_________________________________________________ 

      Geb.datum             

_____________________________________________ 
O    Kinderen (naam, geboortedata en geslacht kinderen) 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
O    Naam inwonenden: 
_____________________________________________ 
     (deze moeten zelf aangifte doen) 

Blijven er personen achter op het oude adres: ja / nee 

Indien met ja beantwoord, naam 

De aangifte is gedaan door:   Naam: 

Datum: 

                                                                                  
 (handtekening) Inleveren met kopie van identiteitsbewijs                  

 
Ingevolge art. 3.21 van de Wet Basis Registratie Personen  (BRP), kunt u het gemeentebestuur verzoeken om uw 

gegevens geheim te houden voor bepaalde afnemers van het BRP. Meer informatie is verkrijgbaar bij een van de 

medewerkers van  afdeling Burgerzaken. 

                                                                                                                                                  

Aangifte aangenomen  

door: 

 

Mutatie ingevoerd 

door: 

Gecontroleerd  

door: 

Brief verzonden 

door: 

D.D. D.D. D.D. D.D. 



  

Aangemaakt formulier: 08-02-2012 

In te vullen door het gemeente bestuur 
 

In de Wet Basis Registratie Personen (Wet BRP) wordt onder de begrippen “woonadres” 

en “briefadres” het volgende verstaan: 

 

Woonadres: a. het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres 

van een woning die zich en 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; 

 

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 

a. betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden 

ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. 

 

Briefadres:  het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst 

   worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt 

gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene 

bereiken. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKLARING HOOFDBEWONER 

 

 

Ondergetekende verklaart er mee bekend te zijn dat, 

hij/zij verplicht is er zorg voor te dragen dat stukken, die bestemd zijn voor de 

persoon die op het adres wordt ingeschreven, die persoon worden uitgereikt; 

hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in 

persoon, terzake van het adres de inlichtingen te geven en de geschriften te 

overleggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie. 

 

Naam 

__________________________________________________________________ 

 

Hoofdbewoner van het adres 

_______________________________________________________________ 

 

Plaats en datum 

__________________________________________________________________ 

 

Handtekening    

__________________________________________________________________ 

 

 

(Inleveren met kopie identiteitsbewijs) 

 

 

 
 

 

 
 


