
 

  
 

Aangifte vestiging briefadres 
 
U wilt met een briefadres ingeschreven worden in de BRP. U kunt alleen ingeschreven worden op een 
briefadres, wanneer u geen vast woonadres heeft of wanneer u in een instelling woont waar het hebben 
van een briefadres is toegestaan. De gemeente Bergen (NH) wil burgers zoveel mogelijk inschrijven 
daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie waarin burgers om 
welke reden dan ook tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. 
 
Vul het formulier naar waarheid in en stuur altijd de juiste bewijsstukken mee. Alle velden zijn 
verplicht in te vullen. Is het formulier niet correct of volledig ingevuld dan nemen wij het verzoek 
niet in behandeling. 

 
 
                                          1. Uw gegevens 
 
Achternaam                                                                                                                                                                                                         

Voorna(a)am(en) voluit                                                                                                                                                                                       

Geboortedatum                                                                                                                                                                                                   

Geboorteplaats                                                                                                                                                                                                   

Huidige adres                                                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer (verplicht)                                                                     E-mailadres (verplicht)                                                                       

 
2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? 

Ja Nee (ga door naar vraag 3) 
 

 
2.2 Waar verblijft u in het buitenland? (indien van toepassing) 

Periode van tot 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Land 

Reisdoel / reden verblijf in het 

buitenland 
 
 
                                                          3. Heeft u nu een woon- of verblijfplaats? 

 Nee          Ja, het adres is: 

 
Adres                                                                                                                                                                                                                    

Postcode en woonplaats                                                                                                                                                                                      

Wanneer vertrekt u hier?                                                                                                                                                                                      

 
                                                               

4 Waarom wilt u uw inschrijving met een briefadres verlengen? (voeg bewijzen toe, verplicht) 
Verblijf in het buitenland 

Echtscheiding / relatie verbroken  

Ontruiming 

In verband met een uitkering van een medebewoner 

Wonen in een tuinhuisje, camper, boot of vakantiewoning 

Tijdelijk in verband met aanstaande oplevering nieuwe woning 

een toestemming van de hoofdbewoner om in te schrijven 



 
                                            5 Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u ingeschreven wilt worden met een briefadres  
                                              en hoe deze situatie is ontstaan (verplicht)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            6.1 Waar verblijft u het komende jaar? (adres invullen is verplicht) 
 
Periode 1                                van                                                       tot                                                                                                             

Adres                                                                                                                                                                                                                   

Postcode en woonplaats                                                                                                                                                                                     

Land                                                                                                                                                                                                                     

Welke dagen per week                                                                                                                                                                                        

Wat is de relatie tot  

deze bewoner?                                                                                                                                                                                                    

              

 

Periode 2                                van                                                       tot                                                                                                             

Adres                                                                                                                                                                                                                   

Postcode en woonplaats                                                                                                                                                                                     

Land                                                                                                                                                                                                                     

Welke dagen per week                                                                                                                                                                                        

Wat is de relatie tot  

deze bewoner?                                                                                                                                                                                                    

 

 

Periode 3                                van                                                       tot                                                                                                             

Adres                                                                                                                                                                                                                   

Postcode en woonplaats                                                                                                                                                                                     

Land                                                                                                                                                                                                                     

Welke dagen per week                                                                                                                                                                                        

Wat is de relatie tot  

deze bewoner?                                                                                                                                                                                                    

 

 

Periode 4                               van                                                       tot                                                                                                             

Adres                                                                                                                                                                                                                   

Postcode en woonplaats                                                                                                                                                                                     

Land                                                                                                                                                                                                                     

Welke dagen per week                                                                                                                                                                                        

Wat is de relatie tot  

deze bewoner?                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



                                               6.2 Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben? 

                                                     van tot 
 

 
                                               6.3 Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats 

Nee Ja (bewijsstukken toevoegen bij uw aanvraag) 
 

 
                                                        6.4 Welke acties heeft u ondernomen om aan een woning of kamer te komen? 

                                         (bewijsstukken toevoegen van uw reacties op woningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Staat u ingeschreven als woningzoekende? (bewijsstukken toevoegen van uw inschrijving)  

     Ja, vanaf datum bij welke organisatie?                                                                            

Nee Waarom niet? 
 

 
6.6 Waar zijn uw persoonlijke spullen ondergebracht? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                               Verklaring en ondertekening aanvrager 
 
                                                Wanneer er twijfel is over uw feitelijke adres kan een onderzoek worden gestart. 
 
 
Datum                                                                                                                      
 
Plaats                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening                                                                                               
 
 
 

 
  



 
Meesturen documenten 

 
Stuur met de aanvraag mee: 

kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van uzelf. 
 
 

Bij verblijf in het buitenland stuurt u daarnaast mee: 
 
 

Mogelijke bewijsstukken zoals:  
Tickets met datum heen- en terugreis 

Visa 

Verklaring huisbewaring van de afdeling Wonen van de gemeente Alkmaar 

Contracten werkgever met datum uitzending periode 

Studieverklaring met datum van looptijd stageovereenkomst of looptijd studieperiode buitenland 

Huurovereenkomst woonruimte buitenland 

Huisbewaringsformulier van uw woning in Nederland 
 
 
 

Woningzoekende: 
Bewijsstukken dat u actief op zoek bent naar woonruimte 

Mogelijke bewijsstukken zijn: 

- Inschrijving SVNK (verplicht) 

- Inschrijving(en) antikraak bemiddelaars 

- Inschrijvingen bij kamerverhuursites op internet 



 

 

 
VERKLARING INSTEMMING BRIEFADRES 

 
Ondergetekende, 
 
Naam  _____________________________________  

Geslacht man  vrouw 

Voornamen  _____________________________________  

Geboortedatum  _____________________________________  

Geboorteplaats  _____________________________________  

*Identiteitsbewijs en nummer  _____________________________________  

Telefoonnummer/e-mailadres  _____________________________________  

 
Hoofdbewoner van het perceel: 
 
Adres  _____________________________________  

Postcode  _____________________________________  

Woonplaats  _____________________________________  

 
verklaart ermee in te stemmen dat de hieronder vermelde perso(o)nen zijn/haar briefadres bij hem/haar 
vestigt. 
 
Naam Geslacht Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Gewenste ingangsdatum briefadres  _____________________________________  

 
Ondergetekende verklaart tevens: 

1. bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld 
2. ermee bekend te zijn dat: 

- hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de perso(o)n(en) die op 
het briefadres  wordt(en) ingeschreven, die perso(o)n(en) bereiken; 

- hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in persoon, ter zake van 
het briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen, die noodzakelijk zijn voor 
de bijhouding van de basisadministratie. 

 

Plaats en datum:      Handtekening: 

 

 __________________________   ___________________________   

 

Kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen! 
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