
 

 

Aangifte van briefadres 
  

 

Naam  : ………………………………………………………………………… 

 

Voornamen : ………………………………………………………………………… 

 

Geboren op : ……………………………  te   ……………………………………… 

 

Telefoon : ………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres : ………………………………………………………………………… 

 

Oud adres : ………………………………………………………………………… 

 

   ………………………………………………………………………… 

    

   ………………………………………………………………………... 
 

 

Briefadres geldt tevens voor de volgende gezinsleden: 

(naam, voornamen, geboortedatum) 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

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

Personen) van de gemeente Woensdrecht.  

 

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 Woensdrecht wil de burgers zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen. Het 

briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie waarin burgers om welke reden dan 

ook tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor 

derden, waaronder overheidsinstanties. 

  

Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, verzoek ik u om 

dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de medewerker 

burgerzaken. 
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1. Vertrekt u naar het buitenland? 

 
 Ja, ik vertrek voor een periode van  …...    maanden/jaren naar het buitenland; 

Vul deze passage 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. 

 

Als u voor minder dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, ga door naar vraag 2. 

 

 Nee, ik vertrek niet naar het buitenland. Ga door naar vraag 2. 

 

2. Op welk briefadres wenst u ingeschreven te worden?  

   

  Adres  …………………………………………………………………………

   

  te   ………………………………………………………………………… 

 

  Ingangsdatum: ………………………………………………………………………… 

 

3. Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats gedurende de periode dat u gebruik maakt 

van een briefadres? 

 Ja 

 

Vul hieronder uw adres gegevens in.  

(indien dit een instelling is ga door naar vraag 7.) 

 

  Adres  …………………………………………………………………………

   

  te   ………………………………………………………………………… 

 

 

 Nee 

 

Ga door naar vraag 4. 

 

4. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende  periode (3 – 6 maanden) en hoe 

lang denkt u daar te verblijven?  

 

 Ik verblijf op het/de volgende adres(sen) gedurende de hierna genoemde 

periode ? 
 

……………………………………………………… Te ……………………….. van …………………….. tot ………. 

 

……………………………………………………… Te ……………………….. van …………………….. tot ………. 

 

……………………………………………………… Te ……………………….. van …………………….. tot ………. 
 

……………………………………………………… Te ……………………….. van …………………….. tot ………. 

 
……………………………………………………… Te ……………………….. van …………………….. tot ………. 
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5. Waarom wilt u een (tijdelijk) briefadres? 

 

   ………………………………………………………………………… 

 

   ………………………………………………………………………… 

 

   ………………………………………………………………………… 

   

6. Op welk adres bewaart u uw privé spullen? (Kleding/meubels/persoonlijke  

  documenten) Die worden bewaard op het adres: 
     

    ………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………… 
 

7. Ondertekening 

 

Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ben met dit  formulier en dat ik het formulier naar 

waarheid heb ingevuld. 

 

Tevens ben ik ervan op de hoogte dat: 

 

Indien ik niet op de nog te maken afspraak verschijn (wordt in overleg met mij ingepland 

binnen 3 maanden) er een onderzoek wordt opgestart waarbij ik eventueel word 

uitgeschreven naar adres onbekend. 

 

Naam:  ………………………………………… 

  

Voornamen: ………………………………………… 

 

Geboortedatum:  …………………………………….…… 
 

 

Datum ……..-……..- ……… Handtekening   …………….……………………..    

 

 

Bestuurlijke boete 

Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een        

overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet 

basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van 

maximaal € 325,= (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).    

 

Door ondertekening geeft u toestemming dat de gegevens die u hier heeft ingevuld  

worden gebruikt voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen. 
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