
ZAAKNUMMER : ………………………………. 

 

AANGIFTE BRIEFADRES GEMEENTE HALDERBERGE 
 

Dit formulier bestaat uit meerdere bladzijden en een “verklaring toestemming briefadres”.  

Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat diegene bij wie u briefadres houdt 

(de briefadresgever) de “verklaring toestemming briefadres” invullen en ondertekenen.  

Lees eerst de bijgaande brief voordat u het formulier invult. De vragen in dit formulier  

worden gesteld om te kunnen beoordelen of u een briefadres kunt aanvragen. 

 

1 Vertrekt u naar het buitenland? 
o Nee > U kunt een briefadres aanvragen Ga naar vraag 3 
o Ja    > Ga naar vraag 2 

 

2 Hoe lang vertrekt u naar het buitenland? 
o Korter dan 8 maanden > U kunt een briefadres aanvragen Ga naar vraag 3 
o 8 maanden of langer > U kunt geen briefadres aanvragen 

U moet zich laten uitschrijven. 

3 Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil hebben) 
Voor- en achternaam : ………………………………………………………………………… 

Geboortedatum         : ………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………….. 

Telefoon / email         : ………………………………………………………………………… 

4 Heeft u momenteel een woon- of verblijfplaats? 
o Nee > Ga naar vraag 5 
o Ja   > Vul hieronder uw adresgegevens in 

 
Adres  : ………………………………………………………………………….. 
Postcode en 
Woonplaats : ………………………………………………………………………….. 
 
Wanneer vertrekt u hier? Datum : …………………………………………………. 
 



5 Waar verblijft u het komende half jaar? 
 

1e periode : van …………………………. tot …………………………………... 
 
Adres   : …………………………………………………………………………. 
Postcode en 
Woonplaats : …………………………………………………………………………. 
 
 
2e periode : van …………………………. tot …………………………………… 
 
Adres  : …………………………………………………………………………. 
Postcode en 
Woonplaats : …………………………………………………………………………. 
 
 
3e periode : van ………………………….. tot ………………………………….. 
 
Adres  : …………………………………………………………………………. 
Postcode en 
Woonplaats : …………………………………………………………………………. 
 
 
4e periode : van …………………………… tot …………………………………. 
 
Adres  : …………………………………………………………………………. 
Postcode en 
Woonplaats : …………………………………………………………………………. 

6 Waarom wilt u een briefadres? 
 

Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt 
aanvragen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 Op welk adres wilt u ingeschreven staan als briefadreshouder? 
De hoofdbewoner/briefadresgever moet de “verklaring toestemming briefadres” 
invullen en ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner/briefadresgever een kopie van 
zijn/haar geldig identiteitsbewijs bijvoegen. 
 
Naam brief- 
adresgever : ………………………………………………………………………………... 
 
 
Adres  : ………………………………………………………………………………... 

Postcode en 

Woonplaats : ……………………………………………………………………………….. 

8 Verklaring en ondertekening aanvrager 
Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 

 

Datum : ………………………………. Plaats : ………………………………………….. 

 

Handtekening aanvrager : ………………………………………………………………. 

 

 

  
 

 
 
 


