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Gemeente Lansingerland 
 

Formulier aangifte briefadres 
Dit formulier bestaat uit 2 delen: 

 Aangifte briefadres (pagina 1 t/m 5) 

 Toestemming briefadres door hoofdbewoner (pagina 6) 

1. Toelichting bij aangifte briefadres 

Wanneer vul ik dit formulier in?  

 Als u een briefadres in Lansingerland wilt aanvragen. 

 Als u geen vast woonadres heeft. 

 Als u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan. 

 Als u (beroeps)schipper bent. 

Wat moet ik doen?  

 De ontbrekende gegevens invullen en het formulier ondertekenen. 

 De hoofdbewoner waar u uw briefadres wilt laten vastleggen, moet ook een gedeelte van 

dit formulier invullen. 

 Het formulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van u en de hoofdbewoner 

terugsturen. 

Goed om te weten 

 Als u in aanmerking komt voor een briefadres verwerken wij dit in de Basisregistratie 

Personen (BRP). 

 Wij controleren regelmatig of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. 

Hulp nodig? 

Onze medewerkers helpen u graag. Bel (010) 800 40 00. 

Terugsturen 

Dit formulier met een kopie van het geldig legitimatiebewijs van u en van de hoofdbewoner 
terugsturen naar: Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. 
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2. Uw gegevens 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Straatnaam + 

huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar)  

E-mailadres  

 

 

3. Welk adres wilt u opgeven als briefadres? 

Straatnaam + 

huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  
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4. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende zes maanden en tot wanneer 

verblijft u daar? 

Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als onderstaande gegevens niet zijn 

ingevuld.  

 

Periode  

(van ….. tot …..) 

Aantal dagen 

per week 

Straatnaam en huisnummer Postcode en plaats 

…………………….. tot 

…………………….. 

   

…………………….. tot 

…………………….. 

   

…………………….. tot 

…………………….. 

   

 

5. Waarom wilt u een briefadres? 

 

 

 

 

 

6. Vanaf welke datum wilt u een briefadres? 

Dag Maand Jaar 

   

7. Verblijft u in het buitenland? 

 Ja, ik verblijf in het buitenland, namelijk in _____________________________________  

  Nee, ik verblijf in de gemeente                                                                                      

8. Vertrekt u naar het buitenland? 

 Ja, ik vertrek voor een periode van            maanden / jaren* naar het buitenland 

 Nee 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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9. U doet ook aangifte briefadres voor de volgende personen:  

Gegevens echtgenoot / geregistreerd partner 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Gegevens kind 1 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Gegevens kind 2 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  
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10. Ondertekening 

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

 

Als u onjuiste gegevens heeft ingevuld, kan dit gezien worden als een overtreding van de 

verplichting tot het doen van aangifte, zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen. U 

kunt voor deze overtreding een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 

Wet basisregistratie personen). 

 

 

Handtekening:                                     

 

Datum:                                       
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11. Toestemming briefadres door hoofdbewoner 

Wanneer vul ik dit formulier in?  

 Als u hoofdbewoner bent.  

 Als u toestemming geeft aan iemand om uw adres te gebruiken als briefadres. 

 

Goed om te weten 

 U bent in overtreding als u toestaat dat iemand uw adres als briefadres gebruikt, terwijl u 

weet dat die persoon een vast adres (met uitzondering van verblijf in een instelling) heeft. 

U kunt voor deze overtreding een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 325,--. 

Hulp nodig? 

U kunt bellen naar 14 010. Onze medewerkers helpen u graag.  

 Gegevens van de hoofdbewoner 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Straatnaam + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar)  

E-mailadres  

 

 Ik ga akkoord met het inschrijven van mijn adres als briefadres in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Eerdergenoemde personen mogen mijn adres als briefadres gebruiken. 

 Ik weet dat ik brieven in ontvangst moet nemen voor deze personen. 

 Ik weet dat ik er voor moet zorgen dat de brieven deze personen bereiken. 

 Ik weet dat ik informatie moet geven aan de gemeente als daar om gevraagd wordt. 

Ondertekening door hoofdbewoner 

 

Handtekening:             

 

Datum:               


