Aanvraagformulier BRIEFADRES
1.gegevens van de persoon die het briefadres vraagt
Naam

:

Voornamen

:

Geboren op

:

m/v
te:

Telefoonnummer :
e-mail adres

:

2. waar overnacht u de komende 3-6 maanden?

Adres, postcode en woonplaats

Vanaf (datum)

Tot (datum)

Blijft er iemand op het oude adres wonen? O nee O ja, nl:
3. briefadres
Straat

:

Postcode en woonplaats :
Ingangsdatum briefadres :
Naam hoofdbewoner

:

tel. Nr.:

Stemt de hoofdbewoner in met de vestiging van het briefadres?

O ja

O nee

Is de verklaring van toestemming van de hoofdbewoner bijgevoegd?

O ja *

O nee

5. waarom vraagt u een briefadres
O verhuizing naar een aangewezen instelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis) :
(naam en adres instelling)
O verblijf in het buitenland:

(naam land en adres)
(voor welke periode?)

O anders, t.w.:

6. ondertekening
Ondergetekende verklaart:
- dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld:
- ermee bekend te zijn dat hij/zij bij onjuiste aangifte strafbaar is

Roosendaal,

(datum)

Handtekening:

Ondergetekende heeft een kopie van zijn identiteitsbewijs meegestuurd:
Soort en nr. identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs)

Door gemeente in te vullen:
Verwerkt dd.
Paraaf ambtenaar

:

TOESTEMMING BEWONER
Ondergetekende,
Naam

:

Voornamen

:

Geboren op

:

Identiteitsbewijs en nr.*

:

m/v

tel. nr.:

Hoofdbewoner van het pand/perceel
Adres

:

nr

Postcode en woonplaats:

Verklaart ermee in te stemmen dat de hieronder vermelde persoon zijn/haar briefadres bij hem/haar vestigt.
Naam

:

Voornamen

:

Geboren op

:

te:

Gewenste ingangsdatum briefadres:
Ondergetekende verklaart tevens
•
•

Bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld:
Ermee bekend te zijn dat:
a. hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de persoon die op het
briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken;
b. hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desgevraagd in persoon, over het
briefadres inlichtingen te geven en bewijzen te overleggen.

Roosendaal:
* identiteitsbewijs meenemen/kopie bijvoegen!

Handtekening:

