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Vragenformulier bij aanvraag van een briefadres
Wilt u letten op het volgende?
 Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Alle velden zijn verplicht in te vullen.
 Stuur of lever alle benodigde bewijsstukken in.
 Onderteken het aangifteformulier.
 Laat de hoofdbewoner de verklaring toestemming briefadres invullen en ondertekenen.
 Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs en die van de hoofdbewoner mee.

Gegevens aanvrager
Achternaam

: _________________________________________________|

Burgerservicenummer(BSN) : _________________________________________________|
Telefoonnummer (overdag) : _________________________________________________|
E-mail adres

: ___________________________| @ __________________|

Gewenst briefadres
Adres (straat + huisnummer) : _________________________________________________|
Postcode / Woonplaats

: ___________| ____| te _____________________________|

Datum ingang briefadres

: ____| - ____| - ________|

De aanvraag briefadres betreft ook echtgeno(ot)t(e) / geregistreerd partner / kinderen:
1. _____________________________|

Geboortedatum: ____| - ____| - ________|

2. _____________________________|

Geboortedatum: ____| - ____| - ________|

3. _____________________________|

Geboortedatum: ____| - ____| - ________|

4. _____________________________|

Geboortedatum: ____| - ____| - ________|

Vragen ter beoordeling van uw aanvraag
1.

Waarom wilt u een briefadres? (voeg zoveel mogelijk bewijzen toe)
Tijdelijk in verband met aanstaande oplevering nieuwe woning
Eenmalig verblijf in het buitenland van ____| - ____| - ________|
tot ____| - ____| - ________|
Ik heb een varend beroep op een Nederlands schip
Verblijf in een instelling bv zorginstelling / gevangenis (art 2.40 Wet basisregistratie
personen)
Anders, namelijk:
___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________|
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2.

Geeft u een zo duidelijk mogelijke beschrijving waarom u een briefadres wilt en
hoe deze situatie is ontstaan.
______________________________________________________________________|
______________________________________________________________________|
______________________________________________________________________|
______________________________________________________________________|

3.

Waar overnacht u de komende periode (drie tot zes maanden)en hoe lang per
adres?
Adres

4.

Van

Tot

Op welk adres bewaart u uw privé-spullen, zoals kleding, meubels, persoonlijke
documenten?
______________________________________________________________________|

5.

Hoe lang verwacht u een briefadres nodig te hebben?
van ____| - ____| - ________| tot ____| - ____| - ________|

6.

Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats?
Nee
Ja (voeg bewijsstukken toe)

7.

Wat was uw laatste adres in de Basisregistratie Personen (BRP) en waarom kunt u
daar niet meer ingeschreven staan?
______________________________________________________________________|

Datum en ondertekening aanvrager
Let op! De gemeente Zwolle kan u een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00 opleggen
als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is een prikkel om
ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
Meer informatie vindt u op www.zwolle.nl/beleidsregel-bestuurlijke-boete-wet-basisregistratiepersonen

____| - ____| - ________|
(datum)

________________________________________|
(handtekening)

Vergeet u niet de bewijsstukken, een kopie van uw identiteitsbewijs, de verklaring
toestemming briefadres en kopie identiteitsbewijs van de briefadresgever (hoofdbewoner)
mee te sturen.
Maak gebruik van de app KopieID of geef op de kopie van het identiteitsbewijs aan
waarvoor het nodig is + de datum van afgifte van de kopie. Streep uw
burgerservicenummer door.
2/3

3

invullen

Vragenformulier bij aanvraag van een briefadres
VERKLARING TOESTEMMING BRIEFADRES (HOOFDBEWONER / BRIEFADRESGEVER)
Ondergetekende,
Achternaam

: _________________________________________________|

Burgerservicenummer

: _________________________________________________|

Telefoonnummer (overdag) : _________________________________________________|
E-mail adres

: ___________________________| @ __________________|

verklaart ermee in te stemmen dat de volgende perso(o)n(en) met briefadres
ingeschreven wordt/worden op zijn/haar woonadres.
aanvrager briefadres
Achternaam

: _________________________________________________|

Voorna(a)m(en) (voluit)

: _________________________________________________|

Geboortedatum

: ____| - ____| - ________| __________|

mede-aanvrager(s) briefadres
Achternaam

: _________________________________________________|

Voorna(a)m(en) (voluit)

: _________________________________________________|

Geboortedatum

: ____| - ____| - ________|

Ondergetekende verklaart tevens er mee bekend te zijn dat:
 hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon
die op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken;
 hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in persoon, ter
zake van het briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften te tonen die
noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie.

____| - ____| - ________|
(datum)

________________________________________|
(handtekening)

Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring van instemming moet een kopie van een
geldig identiteitsbewijs worden gevoegd van de hoofdbewoner/briefadresgever.
Let op! De gemeente Zwolle kan u een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00 opleggen
als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze
boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste
informatie doorgeeft. Meer informatie vindt u op www.zwolle.nl/beleidsregel-bestuurlijkeboete-wet-basisregistratie-personen
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