Aangifte van adreswijziging: briefadres

corsa: 12-0016209

U geeft aan dat u zich wil laten inschrijven / ingeschreven wil blijven op een briefadres in de gemeente
Westland.
Tijdelijk
De gemeente Westland wil burgers zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook
slechts bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats
hebben.
Gegevens aanvrager:
achternaam:

BSN:

voorna(a)m(en):
geboortedatum:
telefoonnummer:
e-mail:
nieuw briefadres:
datum ingang briefadres:
Naam van de hoofdbewoner van het
briefadres
postcode/woonplaats:
Telefoonnummer / e-mail:

De aanvraag briefadres betreft ook de volgende huisgenoten (echtgeno(ot)e/geregistreerd partner/kinderen):

achternaam:

voorna(a)m(en):

geboortedatum:
M/V
M/V
M/V

Aanvullende vragen
U dient onderstaande vragen te beantwoorden, op basis hiervan wordt beoordeeld of u ingeschreven kunt
worden op een briefadres. Onvolledig of onduidelijk gemotiveerde verzoeken worden afgewezen.
Het briefadres kan ook worden gebruikt voor burgers die verblijven in een instelling voor de gezondheidszorg
(bijv. een verpleeginrichting), een instelling op het gebied van de kinderbescherming, een penitentiaire
instelling of een instelling voor mannen- of vrouwenopvang.
In dat geval hoeft u echter onderstaande vragen niet te beantwoorden en kunt u volstaan met het
ondertekenen van dit formulier onderaan de volgende pagina.
Op welk adres/welke adressen zult u het komende half jaar naar verwachting overnachten en hoe lang
verblijft u dan daar?
adres:
van:
tot:

Wat is de reden dat u met een briefadres ingeschreven wilt worden / blijven?
(uitgebreid motiveren, u kunt eventueel de achterkant van dit formulier gebruiken)

Verblijft u feitelijk in het buitenland?


Ja, ik verblijf voor een periode van ______maanden/jaar in:_____________________(land vermelden)



Nee, ik verblijf in Nederland.

Vertrekt u (tijdelijk) naar het buitenland?


Ja, ik vertrek voor een periode van _____ maanden/jaar naar: __________________(land vermelden)



Nee, ik vertrek niet naar het buitenland.

Worden er door u acties ondernomen om op redelijke termijn weer over een vast woonadres te
beschikken? Zo ja, welke?
(uitgebreid toelichten, u kunt eventueel de achterkant van dit formulier gebruiken)

Let op: De gemeente Westland doet aangifte van valsheid in geschrifte bij de politie als wordt geconstateerd
dat u een valse aangifte heeft gedaan.
6 maanden geldig
Het briefadres is geldig voor 6 maanden, na deze periode moet u opnieuw een verzoek indienen.
Dit geldt niet als u verblijft in een instelling op het gebied van de kinderbescherming, een penitentiaire
instelling of een instelling voor mannen- of vrouwenopvang.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
plaats en datum:
handtekening aanvrager:
(kopie legitimatie meesturen)

handtekening toestemming
hoofdbewoner briefadres
(kopie legitimatie meesturen)

