Aangifte briefadres verblijf instelling
Woont u in een instelling dan kunt u kiezen voor een briefadres in plaats van ingeschreven te worden op het
adres van de instelling.
Gegevens aanvrager
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Oud adres
Straat en huisnummer
Postcode
Blijft er iemand op het oude adres wonen?
Nieuw briefadres
Datum verhuizing
Straat en huisnummer
Postcode
De tijdsduur van het briefadres is

□ man

Geslacht

Woonplaats
□ ja, hoeveel:

□ vrouw

□ nee

Woonplaats

Volgende personen (echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner/kinderen) verhuizen mee
Relatie

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

De volgende documenten moeten worden meegestuurd
Als briefadres aanvrager
- Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
De persoon die toestemming geeft tot het hebben van een briefadres
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Verklaring toestemming briefadres (zie achterzijde)
Ondertekening
Datum ondertekening
Naam aanvrager

Handtekening

Het invullen van dit formulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding zoals bedoeld in de
Wet basisregistratie personen en kan beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00
(artikel 4.17 Wet BRP).

Verklaring toestemming briefadres
Hierbij verklaart ondergetekende (hoofdbewoner) ermee in te stemmen dat de perso(o)n(en) zoals vermeld op
dit formulier bij hem/haar briefadres houdt. Ondergetekende verklaart ook de gegevens naar waarheid te
hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat:
- hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de op de voorkant vermelde
perso(o)n(en), deze perso(o)n(en) bereiken;
- hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur over het briefadres de inlichtingen te geven en
de geschriften te overleggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie.
Gegevens instelling
Naam instelling
Naam
Voorna(a)m(en)

Geslacht

□ man □ vrouw

Telefoonnummer
E-mail
De volgende documenten moeten worden meegestuurd
- Kopie geldig legitimatiebewijs
Ondertekening instelling
Datum ondertekening
Naam

Handtekening

In te vullen door de gemeente Reimerswaal
Ingekomen op
:
Aangenomen door
:
Datum
e

1 mutatie ingevoerd
e
1 mutatie goedgekeurd
e
2 mutatie ingevoerd
e
2 mutatie goedgekeurd
Kennisgeving verzonden

Paraaf medewerker

