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Verzoek (verlenging) briefadres voor een adres in Beverwijk 
Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Vul het formulier compleet en naar waarheid in en stuur altijd de juiste 
bewijsstukken mee (zie checklist op de laatste pagina). 

 
 
 

1. Aanvrager briefadres  

Achternaam    

Voorn(a)(am(en)    

Geboortedatum    

Burgerservicenummer (BSN)    

Telefoonnummer (verplicht)    

Emailadres (verplicht)    
 

2. Gaat u langdurig verblijven in een zorg instelling ? 

□ Nee > ga verder bij vraag 3 □ Ja > ga verder bij vraag 15 en 16 en voeg kopie zorgcontract toe 

3. Staat u op dit moment ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? 

□ Nee > ga verder bij vraag 4 □ Ja, op het volgende adres; 

Adres   

Postcode en Woonplaats  te   

Datum vertrek van dit adres   

 

4. Welk adres wilt u als briefadres? 

 
Adres   

Postcode en Woonplaats  te   

Ingangsdatum* briefadres   
*vroegst mogelijke ingangsdatum is de datum van binnenkomst van het verzoek 

 
5. Is dit verzoek briefadres naast uzelf ook nog voor andere gezinsleden*? 

□ Nee > ga verder bij vraag 6 □ Ja, voor de volgende gezinsleden; 

 
Naam en voornamen Geboortedatum Gezinsrelatie 

   

   

   

* Let op: als het om een partner gaat waar u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap mee heeft gesloten, dan 
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moet u allebei apart een verzoek indienen 
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6. Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats? 

□ Nee > ga verder bij vraag 7 □ Ja, op het volgende adres; 

Adres   

Postcode en Woonplaats  te   
 
 

7. Waarom wilt u een briefadres? (voeg bewijzen toe, dat is verplicht. Zie de checklist op de laatste pagina) 

□ Ik verblijf in het buitenland 

□ Mijn relatie is voorbij 

□ Ik heb schulden 

□ Mijn woning is ontruimd 

□ Mijn medebewoner heeft een uitkering 

□ Ik woon in/op 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 

□ Ik verblijf in een instelling en daar wil ik mijn post niet ontvangen of daar wil ik niet ingeschreven staan 

□ Anders, namelijk: 
 

8. Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben? 

 

Van  tot  
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9. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u een briefadres wilt aanvragen en hoe deze 
situatie is ontstaan. (verplicht) 

 

 

10. Verblijft u op een schip?   

□ Nee > ga verder bij vraag 11. □ Ja 
 

 

Vaart dit schip? □ Nee □ Ja 

 

Vaart dit schip alleen in Nederland? □ Nee □ Ja 

 

Vaart u beroepsmatig op dit schip? □ Nee □ Ja 

 
 

11. Heeft u een uitkering van de gemeente Beverwijk ? 

a. Nee > ga verder bij vraag 12. □ Ja 

Naam van uw consulent:  
 
 

12. Verblijft u gedurende het komende jaar in het buitenland? 

a. Nee > ga verder bij vraag 13. □ Ja, adres en verblijfsduur: 

Adres in het buitenland   Land

   

 

Verblijf van   tot  
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13. Op welk adres bewaart u uw privéspullen zoals kleding, persoonlijke documenten, 
meubels? 

 
 

Adres   

Postcode en Woonplaats  te   
 
 
 

14. Op welk(e) adres(sen) verwacht u de komende 3 maanden te overnachten? 

(verplicht) 
 

 
Adres 1 

Naam hoofdbewoner/Instelling 

 
   

Adres    

Woonplaats    

Welke dagen per week    

Periode van    

Tot    

 

Adres 2 

Naam hoofdbewoner/Instelling 

 

 
   

Adres    

Woonplaats    

Welke dagen per week    

Periode van    

Tot    

 

Adres 3 

Naam hoofdbewoner/Instelling 

 

 
   

Adres    

Woonplaats    

Welke dagen per week    

Periode van    

Tot    
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15. Ondertekening 

 

Ik verklaar hierbij dat ik instem met de inhoud van dit formulier en dat ik het formulier naar waarheid 
heb ingevuld. 

 

 
Plaats Datum 

 
 

Handtekening aanvrager 
 

Stuur het volledige aanvraagformulier (bladzijde 1 tot en met 6) op samen met de bewijsstukken. 

Welke bewijsstukken u moet opsturen ziet u op de checklist (bladzijde 7) 

 
Wanneer u niet alle vragen beantwoordt en/of niet de gevraagde bewijsstukken toevoegt is uw
 aanvraag niet 
compleet en kan deze niet in behandeling genomen worden. 
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16. Verklaring toestemming briefadres 

Gegevens briefadresgever 
 

Achternaam    

Voorn(a)(am(en)    

Geboortedatum    

Adres    

Postcode en woonplaats  te   

Telefoonnummer    

Emailadres    

 
Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder? 

Achternaam   

Voorn(a)(am(en)   

Geboortedatum   

Wat is uw relatie tot de 

Briefadresgever   
 
 

 Verklaring en ondertekening briefadresgever 
☐ Ik geef toestemming aan bovengenoemde persoon om mijn adres te gebruiken als 

briefadres en ik ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich 
meebrengt: 

• Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken die bestemd zijn voor de persoon die bij 
mij is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken; 

• Ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in 
verband staan met het briefadres en papieren te overleggen die noodzakelijk zijn voor het 
bijhouden van de basisadministratie. 

 

☐ De briefadreshouder woont niet op mijn adres. 
 

☐ Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.* 
 

☐ Datum en Plaats  te   

Ondertekening 

 

 
*Als deze verklaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid, riskeert u een bestuurlijke boete. Op 

grond van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan de gemeente u een boete van maximaal € 

325,- opleggen als u geen aangifte doet van verhuizing of vertrek of onjuiste informatie geeft over uw adres. 

In geval van valsheid in geschrifte kan er, in plaats van een bestuurlijke boete, aangifte worden gedaan bij 

de politie. 
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Checklist 

 
Deze documenten moet u meesturen bij uw aanvraag: 

 
Altijd: 

• Kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van uzelf 

 
• Kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van de briefadresgever 

 
• Daarnaast stuurt u in de volgende gevallen extra bewijsstukken mee: 

 
• Als u beroepsmatig op een schip woont: een arbeidsovereenkomst, uittreksel van de Kamer van 

Koophandel of een werkgeversverklaring 
 

• Als u niet beroepsmatig op een schip woont: bewijs van betalingen van havengelden of andere 
bewijsstukken waaruit blijkt dat u op een schip woont 

 
• Als uw nieuwe woonruimte nog niet door u bewoond kan worden: een bewijs van de verkoop / 

einde huur van de oude woning en een bewijs van de koop / huurcontract van de nieuwe woning 

 
• Als uw woning ontruimd is: de uitspraak van de kantonrechter 

 

• Als u korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft: bewijsstukken die aantonen wanneer 
u vertrekt en wanneer u weer terugkeert 

 

• Als u in een instelling verblijft: bewijsstukken die uw verblijf in deze instelling aantonen 

 
• Als u in een camper, tuinhuis of vakantiewoning verblijft: bewijsstukken van de camping of het 

park dat u zich daar niet mag inschrijven 


