AANVRAAGFORMULIER BRIEFADRES
Toelichting
•
•
•
•
•
•

Op dit moment heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of u verblijft in een (zorg)instelling. Daarom wilt u zich op een
briefadres laten inschrijven in de Basisregistatie Personen (BRP) van de gemeente Arnhem
Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een briefadres, moet u alle onderstaande vragen beantwoorden
Wij besluiten vervolgens of u wordt ingeschreven op een briefadres
Wij hebben vier weken de tijd om een beslissing te nemen
Na verloop van de verleningstermijn controleren wij de noodzakelijkheid van uw inschrijving op het briefadres
Met ondertekening van dit formulier verklaart u alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben
Bij valsheid in geschrifte of fraude wordt aangifte gedaan bij de politie

Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk meesturen
Persoonlijke gegevens
BSN
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Huidige adres
Postcode en woonplaats

kopie geldig identiteitsbewijs
de volgende personen verhuizen
mee

naam

geboortedatum

Vraag 1
Op welk adres/welke adressen heeft u de afgelopen drie maanden overnacht
Straat

Plaats

Postcode

van

tot

van

tot

Vraag 2
Op welk adres/welke adressen verwacht u de aankomende drie maanden te overnachten
Straat

Plaats

Postcode

Vraag 3
Op welk adres bewaart u uw privé-spullen (kleding/meubels/persoonlijke documenten etc.) ?
Straat

Plaats

Postcode

Vraag 4
Staat u ingeschreven als
woningzoekende?
Ja, bij de volgende 		
woningcorporatie(s)

Nee, reden

Vraag 5
Waarom wilt u een briefadres ?
Ik ben dak- of thuisloos
onderbouw uw
antwoord met
bewijsstukken

onderbouw uw antwoord met bewijsstukken
heeft u hulp gezocht?
Ja, naam instantie en contactpersoon
Nee, reden

Ik verblijf tijdelijk in het buitenland (korter dan 8 maanden)
Ik zit in detentie

Straat

Postcode

Plaats

Ik verblijf in een (zorg) instelling

Straat

Postcode

Plaats

Ik verblijf op een recreatiepark/
camping

Straat

Postcode

van

Op welk adres wilt u ingeschreven
worden met een briefadres?

Straat

Postcode

Voor welke periode wilt u een
briefadres?

Vanaf datum

tot

Ik ben korter dan twee jaar in
het buitenland en ben varend
op een schip dat de thuishaven
in Nederland heeft
Ik heb een ambulant beroep
Ik zit in een overbruggingsperiode tussen twee woningen
(korter dan 3 maanden)
Andere reden

Vraag 6

tot

Handtekening aanvrager
Plaats
Datum
Handtekening

Toestemming briefadresgever
Hierbij verklaart u schriftelijk
•

Akkoord te gaan met de voorgenomen inschrijving als briefadres in de basisregistratie personen (BRP)

•

Dat de eerder genoemde persoon/personen niet woonachtig is/zijn op het adres

•

Bekend te zijn met de verplichtingen, zoals: poststukken bestemd voor persoon in ontvangst te nemen en er zorg voor
te dragen dat deze poststukken of inlichtingen daarover, aan de persoon worden doorgegeven of medegedeeld

•

Om op verzoek van de gemeente inlichtingen te geven die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de BRP

•

Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie

Persoonsgegevens briefadresgever
BSN
Naam
Voorna(a)m(en)
Telefoonnummer
Email-adres
Huidige adres
Straat
Postcode en woonplaats

kopie geldig identiteitsbewijs

Handtekening briefadresgever

Plaats
Datum
Handtekening

