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Formulier briefadres aanvragen of verlengen 

 

In te vullen door gemeente Hoeksche waard 

Aangifte 

aangenomen 

Datum:  

 

Paraaf: 

Verwerkt 

 

Datum: 

 

Paraaf: 

  

Aangemaakt in Join 

 

Datum:  

 

Paraaf: 

 

Verhuisdatum:  

 

 

 

 

 
De vragen in dit formulier worden gesteld om te kunnen beoordelen of u voor een briefadres (of 

verlenging hiervan) in aanmerking komt. 

 

Is het formulier niet correct en volledig ingevuld of ontbreken er bewijsstukken? Dan 

nemen wij de aanvraag niet in behandeling.    

• Vul het formulier volledig en naar waarheid in.  

• Let op! Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. 

 

Reden van aanvraag briefadres 

 Verblijf in zorginstelling 

 Overige reden 

 

Gegevens aanvrager briefadres 

Burgerservicenummer:  

Naam:  

Voorna(a)m(en):  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 
Huidig adres 

Oud adres:  

Postcode en woonplaats:  

Achterblijvende 

personen: 

 Ja, _________ personen  

 Nee. 

 

Gewenst briefadres 

Briefadres:  

Postcode en woonplaats:  

Naam briefadresgever:  

Vragen over het formulier of wilt u meer informatie? 
 

Neem dan telefonisch contact met ons op via: 088-6473647 

/ 14 0186 of mail ons via: info@gemeentehw.nl. 
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De briefadresgever van het betreffende adres moet hiervoor toestemming geven, door de verklaring 

bij vraag 10 in te vullen en te ondertekenen. 

  

Hoelang verwacht u een briefadres nodig te hebben?  

Let op: u kunt een briefadres voor maximaal 6 maanden aanvragen.  Uitgezonderd zijn:  

1. Personen die in een (zorg)instelling/detentie verblijven. Hierbij is het briefadres geldig zolang het 

verblijf in de (zorg)instelling/detentie duurt.   

2. Personen die schipper zijn op een binnenvaartschip. Hierbij  is het briefadres geldig zolang u 

schipper bent. 

 

Van:  

Tot:   

 

De aangifte heeft ook betrekking op  

Let op! U kunt alleen aangifte doen voor uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of uw eigen 

kind(eren). 

 

Burgerservicenummer:  

Naam:  

Voorn(a)m(en):  

Geboortedatum:  

 

Burgerservicenummer:  

Naam:  

Voorn(a)m(en):  

Geboortedatum:  

 

Burgerservicenummer:  

Naam:  

Voorn(a)m(en):  

Geboortedatum:  

 

Burgerservicenummer:  

Naam:  

Voorn(a)m(en):  

Geboortedatum:  
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Vragen ter beoordeling van uw aanvraag 
 

1. Waarom wilt u een briefadres? Let op: voeg gevraagde bewijsstukken toe! Zonder 

bewijsstukken nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 

     Twijfelt u welke stukken u kunt toesturen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.    

 

  Ik verblijf in een zorginstelling. Er zijn geen bewijsstukken nodig en u hoeft niet op afspraak te  

komen.  

 

Naam zorginstelling: ________________________________________________________________ 

 

Ga door naar vraag 9 en 10, u hoeft de overige vragen niet in te vullen. 

 

U mag het getekende formulier, voorzien van kopie identiteitsbewijs van uzelf en briefadresgever 

opsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

Of inscannen en e-mailen aan info@gemeentehw.nl 

 

 

 Ik verblijf in detentie. Er zijn geen bewijsstukken nodig en u hoeft niet op afspraak te komen.  

 

Naam instelling: : __________________________________________________________________ 

 

Ga door naar vraag 9 en 10, u hoeft de overige vragen niet in te vullen. 

 

U mag het getekende formulier, voorzien van kopie identiteitsbewijs van uzelf en briefadresgever 

opsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

Of inscannen en e-mailen aan info@gemeentehw.nl 

 

 

  Ik ben een schipper op de binnenvaart. Graag ontvangen wij een arbeidsovereenkomst (bij 

loondienst) of een KVK-uittreksel (zelfstandige) waaruit blijkt dat u schipper bent. U hoeft niet op 

afspraak te komen. 

 

Ga door naar vraag 9 en 10, u hoeft de overige vragen niet in te vullen. 

 

U mag het getekende formulier, voorzien van bovenstaand stuk,  kopie identiteitsbewijs van uzelf en 

briefadresgever opsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

Of inscannen en e-mailen aan info@gemeentehw.nl 
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  Ik verblijf in het buitenland. Vanaf en tot wanneer verblijft u in het buitenland?  

van _______/_______/_________ tot ______/_______/__________ 

Graag ontvangen wij zoveel mogelijk bewijsstukken die uw situatie kunnen aantonen. Bijvoorbeeld de 

vlucht/treintickets en de bevestiging(en) van overnachtingsplaats(en) in het buitenland. U hoeft niet 

op afspraak te komen. 

 

Ga door naar vraag 2 en de overige vragen. U mag het volledig ingevulde formulier, voorzien van de 

bovenstaande stukken,  kopie identiteitsbewijs van uzelf en briefadresgever opsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

Of inscannen en e-mailen aan info@gemeentehw.nl 

 

  Overbrugging naar een nieuwe woning. Graag ontvangen wij een stuk waaruit blijkt dat u niet 

meer in uw huidige woning kunt blijven (bijvoorbeeld de (voorlopige)verkoopakte) en een stuk 

waaruit de opleverdatum van uw nieuwe woning blijkt. U hoeft niet op afspraak te komen. 

 

Ga door naar vraag 2 en de overige vragen. U mag het volledig ingevulde formulier, voorzien van de 

bovenstaande stukken,  kopie identiteitsbewijs van uzelf en briefadresgever opsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

Of inscannen en e-mailen aan info@gemeentehw.nl 

 

  Anders, geen van bovenstaande. Neem telefonisch contact met ons op om te bespreken 

of een briefadres mogelijk is, welke bewijsstukken u moet inleveren en wanneer u en de 

briefadresgever langs kunnen komen voor de afspraak.  

  

2.  Geeft u een zo duidelijk mogelijke beschrijving waarom u een briefadres wilt en hoe 

deze situatie is ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gemeentehw.nl
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3. Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats?  

  Nee, omdat…  

 

 

 

 

  Ja, ik ben op zoek naar een huurwoning. Ik voeg de volgende bewijsstukken toe: 

 

o Bewijs van inschrijving woningzoekende 

o Overzicht van gereageerde woningen 

o Anders, namelijk … 

 

 

 

  Ja, ik ben op zoek naar een koopwoning. Ik voeg de volgende bewijsstukken toe: 

 

o Overzicht van bezichtigde woningen 

o Anders, namelijk … 

 
 

 

4. Op welk adres / welke adressen heeft u de afgelopen drie maanden overnacht en hoe 

lang (per adres)? 

 
Adres: Van: Tot: 
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5. Op welk adres / welke adressen zult u de komende 6 maanden naar verwachting 

overnachten en hoe lang verblijft u dan daar? (adres invullen is verplicht) 

 
Periode 1 Van: Tot: 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Land  

Naam + telefoonnummer 

hoofdbewoner/eigenaar 

 

Welke dagen per week  

 

 

 

Periode 2 Van: Tot: 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Land  

Naam + telefoonnummer 

hoofdbewoner/eigenaar 

 

Welke dagen per week  

 

 
Periode 3 Van: Tot: 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Land  

Naam + telefoonnummer 

hoofdbewoner/eigenaar 

 

Welke dagen per week  

 
 

6. Hebt u een vaste woon- en verblijfplaats? 

Hieronder wordt ook verstaan: een woonboot of een woonwagen met vergunning van de gemeente of 

een woonboot of woonwagen, die bekend is bij de gemeente en door de gemeente wordt gedoogd.  

   Ja 

Mijn woonadres is: _________________________________________________  

 

   Nee 
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7. Op welk adres bewaart u uw privé-spullen (kleding / meubels etc.)?  

 

 

 

8. Heeft u een uitkering of bent u aangemeld bij schulddienstverlening? 

 Ja, ik heb een uitkering via Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) 

 

 Ja, ik heb een uitkering via een andere uitkeringsinstantie namelijk: ________________________ 

 

 Ja, ik heb een lopend traject bij schulddienstverlening van Gemeente Hoeksche Waard. 

 

 Nee, geen van bovenstaande.  

 

9. Ondertekening door aanvrager of namens de aanvrager (ouder/gezaghouder) 

      Ik verklaar hierbij dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. 

Datum aanvraag:  

Naam ondertekenaar:  

 

Handtekening:  

 

Voeg hierbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe. 

 

 

 

 

10. Verklaring en ondertekening van de briefadresgever 

Ik verklaar toestemming te geven aan genoemde aanvrager om mijn adres te gebruiken als briefadres 

en ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt: 

 

• ik verklaar dat de briefadresvrager(s) niet op mijn adres woonachtig is/zijn; 

 

• ik ben verplicht er voor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij 

mij is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken; 

 

• ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die te maken 

hebben met het briefadres en de documenten te overleggen die nodig zijn voor het bijhouden 

van de basisregistratie. 

 

Naam briefadresgever:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

Handtekening:  

 

Voeg hierbij een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de briefadresgever toe. 

 


