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Aanvraagformulier briefadres
(Inclusief toestemmingsverklaring)

Geachte heer, mevrouw,
U wilt zich inschrijven op een briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Valkenswaard.
Een briefadres is bedoeld voor personen die tijdelijk geen vast woonadres hebben. Dit geldt niet
voor inwoners die verblijven in een instelling. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen voor
gezondheidszorg, penitentiaire instellingen en instellingen van de kinderbescherming. Aangifte
briefadres voor instellingen kunt u vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.
De gemeente Valkenswaard wil burgers zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze feitelijk wonen.
Het briefadres is dan ook bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie tijdelijk geen
vaste woon- of verblijfplaats hebben, waardoor ze niet bereikbaar zijn voor derden, waaronder
overheidsinstanties.
Indien u wordt ingeschreven op een briefadres, zal de gemeente Valkenswaard regelmatig
controleren of uw situatie nog actueel is.
Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt vervolgens een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum voor de aanvraag van een briefadres. U dient het
ondertekende formulier tijdens de afspraak te overhandigen aan de medewerker van het
Klantcontactcentrum. Ook dient de briefadresgever aanwezig te zijn bij deze afspraak,
Op basis van het ingevulde formulier en de aanvullende informatie waar tijdens de afspraak om
gevraagd kan worden, wordt beoordeeld of u ingeschreven kunt worden op een briefadres. U
ontvangt hierover bericht.
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Toelichting briefadres aanvragen
Zo werkt het
1. Maak een afspraak
2. Vul het aanvraagformulier volledig in.
3. Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf én van de hoofdbewoner.
4. Neem de juiste bewijsstukken mee (zie checklist).
Goed om te weten
- Uw aanvraag wordt alleen verwerkt als u het formulier volledig en correct invult.
- Een briefadres is een tijdelijke oplossing. De gemeente Valkenswaard zal regelmatig controleren
of uw situatie nog actueel is.
Voorwaarden
- U beschikt niet over een vast woonadres
- U maakt een afspraak.
- U moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- De briefadresgever moet zich ook legitimeren met een geldig identiteitsbewijs
- Eventuele verklaringen/bewijzen moeten origineel zijn (dus géén kopie)
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Briefadres aanvragen in de gemeente Valkenswaard
Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Vul het formulier naar waarheid in en neem de
juiste bewijsstukken mee (zie checklist).
1. Aanvrager briefadres
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Hebt u kinderen / een gezin die met u meeverhuizen?
Nee (ga verder naar vraag 3)
Ja, namelijk:
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats

Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats

Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats
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3. Op welk adres wilt u een briefadres?
Adres
Postcode en woonplaats
3a. Hoelang wilt u een briefadres?
Ingangsdatum
Periode (van – tot)

4. Vertrekt u naar het buitenland
Ja (ga verder naar vraag 4a)
Nee (ga verder naar vraag 5)
4a. Waar verblijft u in het buitenland?
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Periode
Reisdoel / reden verblijf in
het buitenland

5. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u een briefadres wilt en hoe deze situatie is
ontstaan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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6. Hebt u momenteel een woon- of verblijfplaats?
Nee (vul hieronder in waar u op dit moment overnacht)
Periode (van – tot)
Adres
Postcode en woonplaats
Hoeveel dagen per week
Wat is uw relatie tot de
Persoon die hier woont?
Wanneer vertrekt u hier?
Ja (vul hieronder uw adresgegevens in)
Adres
Postcode en woonplaats
Wanneer vertrekt u hier?

7. Waar verblijft u het komende half jaar?
Periode 1 (van – tot)
Adres
Postcode en woonplaats
Hoeveel dagen per week
Wat is uw relatie tot de
Persoon die hier woont?

Periode 2 (van – tot)
Adres
Postcode en woonplaats
Hoeveel dagen per week
Wat is uw relatie tot de
Persoon die hier woont?
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Periode 3 (van – tot)
Adres
Postcode en woonplaats
Hoeveel dagen per week
Wat is uw relatie tot de
Persoon die hier woont?

8. Bent u op zoek naar woonruimte? (voeg bewijsstukken toe)
Nee

Ja

8a. Staat u ingeschreven als woningzoekende? (voeg bewijsstukken toe)
Nee
Nee, want _______________________________________________________________
Ja, vanaf datum ___________________ welke organisatie _________________________
8b. Welke acties hebt u al ondernomen om aan woonruimte te komen?
(voeg bewijsstukken toe)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Verklaring en ondertekening aanvrager
Als deze informatie niet klopt, riskeert u een boete van maximaal €325,-.
De boete is gebaseerd op artikel 4.17 van de Wet Basisregistratie Personen.
Datum en plaats ______________________________________________________________

Handtekening aanvrager _______________________________________________________
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Toestemming hoofdbewoner (officieel de ‘briefadresgever) voor een briefadres
in de gemeente Valkenswaard
1. Gegevens hoofdbewoner
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (verplicht)
E-mailadres (verplicht)

2. Aan wie geeft u toestemming om uw adres als briefadres te gebruiken?
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Wat is uw relatie tot de
aanvragen van het
briefadres?
Ingangsdatum briefadres

3. Verklaring en ondertekening briefadresgever
Als hoofdbewoner verklaar ik:
 De genoemde persoon woont niet op mijn adres.
 De genoemde persoon mag mijn adres gebruiken als briefadres.
Ik ben op de hoogte van de volgende verplichtingen:
 Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat poststukken voor deze persoon hem of haar bereiken
 Ik ben verplicht om op verzoek van de gemeente inlichtingen te geven over het briefadres
en de papieren te leveren die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie
Personen (BRP).
Ik verklaar dat ik dit formuleer volledig en naar waarheid heb ingevuld.
Als deze informatie niet klopt, riskeert u een boete van maximaal €325,-.
De boete is gebaseerd op artikel 4.17 van de Wet Basisregistratie Personen.
Datum en plaats ______________________________________________________________

Handtekening aanvrager _______________________________________________________
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