
 
 
Verklaring toestemming 
briefadres 

 
 

 

 

 
 
Dit formulier hoort bij de “aangifte briefadres” 
Deze verklaring dient ingevuld te worden door de persoon die toestemming geeft 
(briefadresgever) aan de persoon die aangifte doet van een briefadres (briefadreshouder).  
Vul de verklaring volledig in en onderteken deze. Voeg bij deze verklaring ook een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs bij (geldig paspoort/identiteitskaart of geldig verblijfsdocument of 
document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht). 
 
 
Gegevens briefadresgever 
Achternaam  : …………………………………………………………………. 
 
Voornamen voluit : …………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum : …………………………………………………………………. 
 
Adres   : …………………………………………………………………. 
Postcode en 
Woonplaats  : …………………………………………………………………. 
 
Telefoon  ; …………………………………………………………………. 
 
Emailadres  : …………………………………………………………………. 
 
Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder? 
 
Voor- en achternaam : …………………………………………………………. 
 
Geboortedatum  : …………………………………………………………. 
 
 
 
Verklaring en ondertekening briefadresgever 
Ik verklaar toestemming te geven aan bovengenoemde briefadreshouder om mijn adres te 
gebruiken als briefadres en ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich 
meebrengt: 

 



 
 
Verklaring toestemming 
briefadres 

 
 

 

 

- 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 in 

verband staan met het briefadres en de documenten te overleggen, die noodzakelijk 

zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), 

 

Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

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

 

 

Handtekening : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij  te voegen. 

 

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

 

 

Om uw aanvraag briefadres in behandeling te kunnen nemen, zijn de volgende 

documenten noodzakelijk: 

 

o Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier briefadres 

o Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf 

o Verklaring toestemming briefadres van de briefadresgever 

o Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever 

 


