Vragenlijst Briefadres
Wilt u letten op het volgende?
Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Alle velden zijn verplicht in te vullen.
Laat de hoofdbewoner de ‘verklaring toestemming briefadres’ invullen.
Maak een afspraak op het stadhuis om uw aanvraag – samen met de hoofdbewoner - in te dienen.
Ondertekening van deze vragenlijst en de verklaring toestemming vindt plaats tijdens uw afspraak op het
stadhuis.
Neem mee naar uw afspraak:
Ingevulde vragenlijst en verklaring toestemming briefadres;
Alle bewijsstukken;
Een geldig legitimatiebewijs;
De hoofdbewoner en diens geldige legitimatiebewijs.
Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
Is het formulier niet correct of niet volledig ingevuld dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Gegevens aanvrager briefadres
Achternaam

:

Voornamen (voluit)

:

Adres (ingeschreven volgens BRP)

:

Postcode / Woonplaats

:

Burgerservicenummer

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Vragen ter beoordeling van uw aanvraag
1. Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats?
Nee
Ja, mijn adres is

U komt niet in aanmerking voor een briefadres.
2. Waarom heeft u een briefadres nodig? Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving
(voeg zoveel mogelijk bewijzen toe)

2a Hoe lang verwacht u een briefadres nodig te hebben?

3. Wat is het door u gewenste briefadres?
Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

4. Waar woont u de komende periode en hoe lang per adres?
Adres:

Naam hoofdbewoner:

Van:

Tot:

5. Op welk adres bewaart u uw persoonlijke spullen (kleding, meubels, persoonlijke
documenten)?
Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

6. Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats?
Nee

Ja (voeg bewijsstukken toe dat u bent ingeschreven als woningzoekende)

7. Wie is uw werkgever of uitkeringsinstantie?
Werkgever

:

Adres

:

Postcode / Plaats

:

Uitkeringsinstantie

:

Adres

:

Postcode / Plaats

:

8. Maakt u gebruik van de schuldhulpverlening?
Nee

Ja, mijn bewindvoerder is
Adres

:

Postcode / Plaats

:

9. Vertrekt u naar het buitenland?
Nee
Ja

minder dan 8 maanden
langer dan 8 maanden, namelijk ……. maanden / jaren.
U komt niet in aanmerking voor een briefadres.

Datum en ondertekening aanvrager*
Ik stem in met de inhoud van dit formulier en heb het formulier naar waarheid ingevuld.
Let op! De gemeente Den Helder kan u een bestuurlijke boete van maximaal € 325 opleggen als u
bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP).

Datum

:

Handtekening

:

*Ondertekening vindt plaats tijdens uw afspraak op het stadhuis.

