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Vragenformulier behorende bij de verlenging van een 

briefadres 
 
 

1 Hebt u een vaste woon- en verblijfplaats? 

 

Toelichting: hieronder wordt ook verstaan: een woonboot of een woonwagen met vergunning van de 
gemeente, of een woonboot of woonwagen die bekend is bij de gemeente en door de gemeente wordt 
gedoogd. 

  Ja > Mijn woonadres is  
  Let op: U komt niet in aanmerking voor een briefadres. Ga door naar de ondertekening van het formulier. 

  Nee > Ga door naar vraag 2 
 
2 Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (0 – 3 maanden) en hoe lang 

verblijft u daar? 

 Adres 1 

 Straat en huisnummer  

 Postcode en woonplaats  

 Duur verblijf  

 Adres 2 

 Straat en huisnummer  

 Postcode en woonplaats  

 Duur verblijf  
 

3 Ontvangt u een Wwb-uitkering van de gemeente? 

 

Toelichting: Mensen die geen vast woonadres en een uitkering hebben, moeten eerst een 
toestemmingsformulier halen bij het CWI. Met het ingevulde toestemmingsformulier kunt u een briefadres bij 
de afdeling Dienstverlening, team KCC, aanvragen/verlengen. 

  Ja > Wendt u eerst tot de CWI om een toestemmingsformulier aan te vragen. 

  Nee > Ga naar vraag 4. 

   
 

4 Waarom wilt u uw briefadres verlengen? 

 Toelichting: Geef onderstaand de reden op voor uw verlenging van het briefadres.  
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5 Op welk adres hebt u een briefadres? 

 Straat en huisnummer  

 Postcode en woonplaats  
 

6 Verblijft u in het buitenland? 

 

Toelichting: Vul onderstaande vraag naar waarheid in. Inschrijving in de BRP, terwijl u in het buitenland bent, 
kan namelijk nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld door de Belastingdienst aangeslagen worden, 
terwijl u helemaal niet in Nederland woonde. 

  Ja > Wanneer komt u terug naar Nederland?  

  
Als u 8 maanden of langer in het buitenland verblijft komt U niet in aanmerking voor verlenging van het 
briefadres. 

  Nee 
 
 
 

Persoonsgegevens en ondertekening 

Ondergetekende stemt in met de inhoud van dit formulier en verklaart dit formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld. 

Plaats Datum 

Naam en voorletters  
Handtekening 
 
 
 
 

 

 


