Datum geldigheid BRP:……………………….

aangifte van adreswijziging briefadres/vragen ter beoordeling van uw aanvraag
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.
Is het formulier niet correct of volledig ingevuld dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling
Naam:
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum:
Oud adres:
Gewenst briefadres:
Postcode/woonplaats/Gemeente
Datum ingang briefadres:
Telefoonnummer:
E-mail adres
VERGEET NIET DE BIJGEVOEGDE VRAGENLIJST IN TE VULLEN!!

De aanvraag briefadres betreft ook de volgende huisgenoten (echtgeno(ot)e/geregistreerd partner/kinderen):

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

_______________________________

______________________

_________________________

M/V

_______________________________

______________________

_________________________

M/V

_______________________________

______________________

_________________________

M/V

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Aangiftedatum:
Handtekening:

__________________________________________________

Naam (aangever):

__________________________________________________

Let op: De gemeente Gouda doet bij de politie aangifte van valsheid in geschrifte als geconstateerd
wordt dat u een valse aangifte van adreswijziging briefadres heeft gedaan.
Het briefadres is geldig voor 6 maanden. Na deze periode dient u opnieuw een verzoek in te dienen.

Op grond van artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen (BRP) kan een adreswijziging maximaal vier
weken vóór de verhuisdatum en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging worden doorgegeven.
Op grond van artikel 3.21 van de Wet basisregistratie personen (BRP) kunt u burgemeester en wethouders
van Gouda vragen om verstrekkingbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens.

Vragenlijst Briefadres
U geeft aan dat u zich wil laten inschrijven/ ingeschreven wil blijven op een briefadres in de Basisregistratie
Personen van Gouda.
De gemeente Gouda wil burgers zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook
bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie tijdelijk geen woon- of verblijfplaats hebben
waardoor ze niet bereikbaar zijn voor derden, waaronder overheidsinstanties.
U dient deze vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u ingeschreven
kunt worden op een briefadres. ONVOLLEDIG en/of ONDUIDELIJK GEMOTIVEERDE VERZOEKEN
WORDEN AFGEWEZEN.
Waarom wilt u een briefadres? (voeg zoveel mogelijk bewijzen toe)
•
•
•
•
•
•
•

Tijdelijk in verband met aanstaande oplevering nieuwe woning (kopie koopcontract)
Eenmalig verblijf in het buitenland van ____| - ____| - ________| tot ____| - ____| - ________|
(vliegtickets, brief onderwijsinstelling, brief werkgever
Ik heb een varend beroep op een Nederlands/ internationaal chauffeur
Ik heb ambulant beroep (uittreksel KvK of arbeidscontract)
Verblijf in een instelling bv zorginstelling / gevangenis (art 2.40 Wet basisregistratie personen)
(verklaring instelling)
Heb een woning in een voer- of vaartuig met een vast stand- of ligplaats
Anders: …………………………………………………

1) Op welk adres/welke adressen zult u de komende tijd naar verwachting overnachten en hoe lang
verblijft u dan daar? Ik overnacht op het volgende adres/ de volgende adressen gedurende de volgende
periodes:
Adres:

Van:

Tot:

2) Wat is de reden dat u met een briefadres ingeschreven moet worden/ blijven? (aub zeer uitgebreid
motiveren, u kunt eventueel ook de achterkant van deze vragenlijst gebruiken en zoveel mogelijk
bewijsstukken bijvoegen)

3) Hebt u een woning in een voer-of vaartuig met een vast stand- of ligplaats of gelegen in een gebied
dat bestemd is voor recreatie (bij een caravan op een camping, bungalowpark of een boot in een
woonboothaven)
Dit voer- of vaartuig staat of ligt aan het adres: …………………………………..
4) als je in een portiek of op straat of in een park of waar dan ook in de buitenlucht slaapt?
Naam park:………………….

Naam station:………….
Naam wijk:…………
Naam straathoekwerker:……..

5) Verblijf u op een adres en wil de hoofdbewoner u uitsluitend op een briefadres laten registreren
vanwege nadelige financiële consequenties voor de hoofdbewoner zelf (bijstandsuitkering,
huursubsidie, etc)?

6) Op welk adres wenst u ingeschreven te worden?

7) Hoe lang verwacht u gebruik te maken van het briefadres?

8) Wat was uw laatste woonadres in de basisregistratie personen en waarom kunt u van deze woning
geen gebruik meer maken?
9) Op welk adres bewaart uw privé-spullen (kleding/meubels/ persoonlijk documenten?

10) Wat voor inkomen heeft u?
α

Werk in loondienst.
Naam en adres werkgever: ------------------------------------------------------------------

α

Werk als zelfstandige.
Naam en adres bedrijf:--------------------------------------------------------------------------

α

Uitkering.
Naam uitkeringsinstantie: ---------------------------------------------------------------------

α

Anders: --------------------------------------------------------------------------------------------

11) Ondertekening. Ik verklaar hierbij dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.
Plaats/ datum

Naam

Handtekening

----------------------

-----------------------------

---------------------------------------------

