Gemeente Drimmelen
Cluster Publiekszaken

Aanvraag briefadres

Dit formulier bestaat uit 3 bladen en een ‘Verklaring toestemming briefadres’. Vul het
formulier volledig in en onderteken het. Laat de hoofdbewoner de ‘Verklaring toestemming
briefadres’ invullen en ondertekenen.
Lees eerst de bijgaande brief voordat u het formulier invult. De vragen in dit formulier
worden gesteld om te kunnen beoordelen of u een briefadres kunt aanvragen.
1 Heeft u een uitkering via de afdeling Maatschappelijke aangelegenheden?
0 Nee > Ga naar vraag 2
0 Ja > Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke aangelegenheden, deze
beoordelen of u een
briefadres kunt krijgen bij deze afdeling.
2 Vertrekt u naar het buitenland?
0 Nee > ga verder met vraag 4. Vul het formulier verder zo volledig mogelijk in en laat de
hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wil worden met een
briefadres) de ‘Verklaring van toestemming’ invullen en ondertekenen.
0 Ja

> Ga naar vraag 3

3 Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?
0 Korter dan 8 maanden >
U kunt een briefadres aanvragen. Vul het formulier zo
volledig mogelijk in en laat de hoofdbewoner van het adres
waar u ingeschreven wil worden de ‘Verklaring toestemming
briefadres’ invullen en ondertekenen.
Wij vragen u wel bewijs bij te voegen dat u niet langer dan 8
maanden naar het buitenland vertrekt.
0 8 maanden of langer

>
Wanneer u 8 maanden of langer naar het buitenland
vertrekt kunt u geen briefadres aanvragen.
U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in
de gemeente Drimmelen kan dat nadelige gevolgen hebben. U
kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de Belastingdienst,
terwijl u in die tijd niet in Nederland woonde.

4 Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil hebben)
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon

Thuis

Mobiel

Andere media

Emailadres:

5 Heeft u momenteel een woon- of verblijfplaats?
0 Nee
0 Ja

>
>

Ga naar vraag 6
Vul hieronder uw adresgegevens in.

Huidige adres
Postcode en plaats
Wanneer vertrekt u
hier?

Datum
Ga verder op het volgende blad.
6 Waar verblijft u het komende half jaar?

1ste Periode

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Adres
Postcode en plaats
Land
2de Periode
Adres
Postcode en plaats
Land
3de Periode
Adres
Postcode en plaats
Land
4de Periode
Adres
Postcode en plaats
Land

7 Waarom wilt u een briefadres?
Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt aanvragen.

8 Op welk adres wilt u ingeschreven worden als briefadreshouder?
De hoofdbewoner/briefadresgever moet de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en
ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner/briefadresgever een kopie van zijn/haar geldig
identiteitsbewijs meesturen.
Naam hoofdbewoner
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

Thuis

Mobiel

Onderteken het formulier op het volgende blad.

9 Verklaring en ondertekening aanvrager (degene die briefadres wil hebben)
Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld..
Datum en plaats

Datum

Plaats

Handtekening
aanvrager

Bij onjuiste of valse aangifte kan een boete worden opgelegd van ten hoogste 325 euro.
Om uw aanvraag briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende
documenten noodzakelijk.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier briefadres;
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
Verklaring toestemming briefadres van de hoofdbewoner / briefadresgever;
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner / briefadresgever.

