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Toelichting briefadres aanvragen 
 

Zo werk het 
• Vul het aanvraagformulier in 

• Upload het ingevulde formulier 'Toestemming hoofdbewoner' 

• Upload een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf én van de hoofdbewoner' 

• Upload de juiste bewijsstukken 

Goed om te weten 
• Uw aanvraag kan alleen worden verwerkt als u het formulier volledig en correct invult. 

• Blijkt uit de gegevens die u invult dat uw briefadres eigenlijk uw woonadres is? Dan 

verwerken wij uw aanvraag als verhuizing. U wordt dan op dit adres ingeschreven in de 

Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt daar schriftelijk bericht van. 
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Briefadres aanvragen 
 

Aanvrager briefadres 
Achternaam  : 

Voornamen  : 

Geboortedatum : 

Geboorteplaats  : 

Burgerservicenummer : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 

Voor wie is het briefadres nog meer? 

 

Welk adres wordt uw briefadres? 
Adres*   : 

Postcode + woonplaats : 

* indien u geen toestemming van vrienden en familie kan krijgen voor een briefadres kiest u een 

briefadres bij de gemeente.  

Vul in dat geval het adres van de gemeente in: Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch 

Hoe lang denkt u het briefadres nodig te hebben? 

Begindatum  : 

Einddatum  : 

Waarom wilt u een briefadres? 
Omcirkel wat van toepassing is. Ik wil een briefadres vanwege 

• verblijf in een verzorgingshuis. Naam verzorgingshuis:  

• verblijf in een penitentiaire instelling. Naam instelling:  

• dak- of thuisloosheid 

• een korte overbrugging tussen twee woningen 

• de uitoefening van een ambulant beroep (zoals circusartiest of schipper) 

• kort verblijf in het buitenland 

• andere reden 

Beschrijf hieronder uw situatie zo duidelijk mogelijk en licht toe hoe de situatie is ontstaan: 
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Woonsituatie 

Op welke adressen heeft u de afgelopen 3 maanden verbleven? 
Adres 1   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

Adres 2   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

Adres 3   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 
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Op welke adressen gaat u de komende 3 tot 6 maanden overnachten? 
Adres 1   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

Adres 2   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

Adres 3   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

Adres 4   : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 

Periode   : 

Wat is uw relatie tot de persoon die op dit adres woont? 

 

Op welk adres bewaart u uw privébezittingen? 
Adres    : 

Postcode + woonplaats : 

Land   : 
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Ondertekening 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

U weet dat u een bestuurlijke boete van €325 riskeert bij het doorgeven van onjuiste informatie. Bij 

valsheid in geschrifte wordt aangifte bij de politie gedaan.  

Bij verblijf in een verzorgingshuis of andere instelling geeft u de gemeente toestemming om het 

verblijf te verifiëren. In geval van een aanvraag vanwege dak- of thuisloosheid geeft u toestemming 

om gegevens te delen met de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang en de afdeling Werk en 

Inkomen.  

Bij gebruik van het briefadres van de gemeente verklaart u op de hoogte te zijn van de regels die op 

www.s-Hertogenbosch.nl/verhuizen/briefadres staan.  

Datum    : 

Plaats    : 

Handtekening aanvrager : 

 

Op de volgende pagina leest u welke documenten u meestuurt. 

  

http://www.s-hertogenbosch.nl/verhuizen/briefadres
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Welke documenten stuurt u mee? 

Altijd meesturen 
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs 

Stuur mee als u een briefadres bij familie of vrienden kiest: 
• Het ingevulde formulier ‘Toestemming hoofdbewoner voor een briefadres’ 

• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner 

Bij verblijf in het buitenland stuurt u ook nog mee: 
Mogelijke bewijsstukken zoals: 

• Tickets met datum heen- en terugreis 

• Visa 

• Contracten van werkgevers met daarop de periode van uw werkzaamheden in het 

buitenland 

• Studieverklaring van onderwijsinstellingen in het buitenland met daarop de looptijd van de 

studie 

• Huurovereenkomst woonruimte in het buitenland 

Als dak- of thuisloosheid stuurt u mee 
Mogelijke bewijsstukken zoals: 

• Inschrijving bij de woningbouwvereniging 

• Inschrijving bij een antikraak organisatie 

• Inschrijving bij een particuliere verhuurder 

Als uw nieuwe woning nog niet opgeleverd of gereed is 
Mogelijke bewijsstukken zoals  

• het huurcontract 

• het koopcontract 

• leveringsakte 

• opleverbrief van de aannemer 
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Toestemming hoofdbewoner voor een briefadres 
 

Dit formulier is verplicht als u een briefadres bij familie of vrienden aanvraagt.  

Gegevens hoofdbewoner 
Achternaam  : 

Voornamen  : 

Geboortedatum : 

Geboorteplaats  : 

Burgerservicenummer : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 

 

Aan wie geeft u toestemming om uw adres als briefadres te gebruiken? 
Achternaam  : 

Voornamen  : 

Geboortedatum : 

Wat is uw relatie tot de aanvrager van het briefadres? 

Verklaring en ondertekening door briefadresgever 
Als hoofdbewoner verklaar ik: 

• De genoemde persoon woont niet op mijn adres. 

• De genoemde persoon mag mijn adres gebruiken als briefadres. 

Ik ben op de hoogte van de volgende verplichtingen: 

• Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat poststukken voor deze persoon hem of haar bereiken. 

• Ik ben verplicht om op verzoek van de gemeente inlichtingen te geven over het briefadres en 

de papieren te leveren die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie 

Personen (BRP). 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Ik weet dat ik een bestuurlijke boete van €325 riskeer bij het doorgeven van onjuiste informatie. Bij 

valsheid in geschrifte wordt aangifte bij de politie gedaan. 

Datum    : 

Plaats    : 

Handtekening   : 

 

Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.  


