Briefadres aanvragen
voor een adres in Lingewaard
Toelichting
Zo werkt het
1
2
3
4

Vul het aanvraagformulier in.
Laat de hoofdbewoner de “Toestemming hoofdbewoner voor een briefadres” invullen.
Maak een kopie van een geldig indentiteitsbewijs van uzelf én van de hoofdbewoner
Lever de juiste bewijsstukken in (zie checklist)

Goed om te weten
-

Uw aanvraag kan alleen worden verwerkt als u het formulier volledig en correct invult.
Blijkt uit de gegevens die u invult dat uw briefadres eigenlijk uw woonadres is? Dan verwerken wij uw
aanvraag als verhuizing. U wordt dan op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U
krijgt daar schriftelijk bericht van.
Een briefadres is een tijdelijke oplossing voor maximaal zes maanden. Daarna wordt bekeken of u het
briefadres nog steeds nodig hebt.

-

Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Vul het formulier naar waarheid in en stuur
altijd de juiste bewijsstukken mee (zie de checklist).

1

Aanvrager briefadres
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Telefoonnummer (verplicht

2

E-mailadres (verplicht)

Welk adres wilt u als briefadres?
Adres
Postcode en woonplaats
Ingangsdatum briefadres

v

Postbus 15, 6680 AA Bemmel Telefoon (026) 32 60 111
Kinkelenburglaan 6, Bemmel

Fax (0481) 46 46 31

IBAN: NL64BNGH0285091999

gemeente@lingewaard.nl

Btw-nummer: NL 8092 55 832 B01

BIC: BNGHNL2G

www.lingewaard.nl

KvK-nummer: 50986767

Gegevens meeverhuizende gezinsleden; echtgeno(o)t(e), geregistreerd
partner en kind(deren) van de aangever: (naam, voornamen en
geboortedatum)

Burgerservicenummer (BSN)

1
2
3
4
5

3

Waarom wilt u een briefadres? (voeg bewijzen toe, verplicht. Zie de checklist)
Ik verblijf in het buitenland  Ga verder bij 3a
Mijn relatie is voorbij
Ik heb schulden
Mijn woning is ontruimd
Mijn medebewoner heeft een uitkering
Ik woon in een tuinhuisje, camper, boot of vakantiewoning
Mijn nieuwe huur- of koopwoning is nog niet opgeleverd
Ik mag me niet inschrijven op het adres waar ik overnacht
Anders namelijk

3a Waar verblijft u in het buitenland?
Periode

van

tot

Adres
Postcode en woonplaats
Land
Reisdoel / reden verblijf in
het buitenland

4

Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben?
Periode

van

tot

2

5

Waar hebt u de afgelopen drie maanden overnacht? (verplicht invullen)
Periode 1

van

tot

van

tot

van

tot

Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

Periode 2
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

Periode 3
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

6

Waar gaat u de komende drie maanden overnachten? (verplicht invullen)
Periode 1

van

tot

Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

3

Periode 2

van

tot

van

tot

Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

Periode 3
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Welke dagen per week
Wat is uw relatie tot de
persoon die hier woont?

7

Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u een briefadres wilt en hoe deze situatie is
ontstaan (verplicht invullen)

8

Bent u op zoek naar woonruimte?
Nee

Ja (voeg bewijsstukken toe, zie checklist)

8a Staat u ingeschreven als woningzoekende? (voeg bewijsstukken toe, zie checklist)
Ja, vanaf datum
Nee

Bij welke organisatie?
Waarom niet?

4

8b Welke acties hebt u al ondernomen om aan woonruimte te komen?
(voeg bewijzen toe van uw reacties op woningen)

8c Waar bewaart u uw persoonlijke spullen?

9

Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
Ik heb werk

Werkgever

Ik heb een uitkering

Soort uitkering

Anders,namelijk

10 Hebt u schulden? (voeg bewijsstukken toe, zie de checklist)
Uw antwoord wordt nergens geregistreerd. Wij gebruiken deze informatie alleen om te kunnen
beoordelen of u recht hebt op een briefadres.
Ja

Hebt u al een regeling getroffen voor de schulden?

Nee

11 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.
Bij valsheid in geschrifte of oplichting kunnen wij ook aangifte doen bij de politie.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Naam medewerker die de aanvraag heeft gecontroleerd

5

CHECKLIST
mee te sturen documenten

Stuur met de aanvraag mee
Kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van uzelf
Toestemming hoofdbewoner voor een briefadres
Kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van de hoofdbewoner
Bij verblijf in het buitenland stuurt u ook nog mee, mogelijke bewijsstukken zoals:
Tickets met datum heen- en terugreis
Visa
Contracten werkgever met daarop de periode dat u wordt uitgezonden
Studieverklaring van de onderwijsinstelling in het buitenland met daarop de looptijd van de stage/studie
Huurovereenkomst woonruimte buitenland
Als woningzoekende stuurt u mee, bewijsstukken dat u actief op zoek bent naar
woonruimte zoals:
Inschrijving Woningcoöperatie (verplicht)
Inschrijving(en) bemiddelaars antikraak
Inschrijvingen bij kamerverhuursites op internet
Als uw nieuwe woonruimte nog niet opgeleverd is, stuurt u mee:
Een kopie van het huurcontract, het koopcontract of de leveringsakte

6

Toestemming hoofdbewoner
voor een adres in Lingewaard

Gegevens hoofdbewoner (officieel de ‘briefadresgever’)
Achternaam
Voorn(a)am(en) voluit
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

E-mailadres

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
aanvrager van het briefadres?

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).

Postbus 15, 6680 AA Bemmel Telefoon (026) 32 60 111
Kinkelenburglaan 6, Bemmel

Fax (0481) 46 46 31

IBAN: NL64BNGH0285091999

gemeente@lingewaard.nl

Btw-nummer: NL 8092 55 832 B01

BIC: BNGHNL2G

www.lingewaard.nl

KvK-nummer: 50986767

Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld
Als deze informatie niet klopt, riskeert u een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.
De boete is gebaseerd op artikel 4.17 van de Wet Basisregistratie Personen.
Bij valsheid in geschrifte of oplichting kunnen wij ook aangifte doen bij de politie.
Plaats

Datum

Handtekening

Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen (van de aanvrager van het
briefadres én van de hoofdbewoner).

2

