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Aanvraagformulier briefadres

Toelichting
Met dit formulier kunt u een briefadres aanvragen in de gemeente Hilversum. U kunt een briefadres aanvragen als u 
(nog)	geen	(vast)	adres	heeft.	Dit	is	het	adres	waar	u	verblijft.	Ook	als	u	in	een	tehuis	of	inrichting	verblijft	en	u	kunt	of	
wilt	zich	hier	niet	inschrijven,	kunt	u	een	briefadres	aanvragen	met	schriftelijke	toestemming	van	de	hoofdbewoner.

De	gemeente	beoordeelt	uw	aanvraag.	Is	het	besluit	positief,	dan	ontvangt	u	voortaan	alle	post	van	overheidsinstanties	
op	dit	briefadres.	U	moet	uw	briefadres	wel	zelf	doorgeven	aan	alle	andere	instanties.

U	bent	verplicht	uw	post	regelmatig	op	te	halen.	De	briefadresgever	is	verplicht	de	post	aan	u	door	te	geven.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners
Iemand	die	op	een	briefadres	ingeschreven	staat,	telt	niet	mee	als	bewoner	op	dat	adres.	Als	u	als	briefadresgever	
twijfelt	over	eventuele	gevolgen,	bijvoorbeeld	voor	uw	uitkering	of	toeslagen,	dan	kunt	u	het	beste	advies	inwinnen	bij	
de	desbetreffende	instantie	voordat	u	toestemming	verleent	voor	het	briefadres.

Afhandeling en beslissing
Binnen	vier	weken	na	ontvangst	van	uw	complete	aanvraag	nemen	wij	een	beslissing	over	het	briefadres.	In	sommige	
gevallen	kan	de	gemeente	u	uitnodigen	om	aanvullende	informatie	of	bewijsstukken	te	verstrekken.	Let	op:	het	adres	
dat	u	opgeeft	is	van	een	woonhuis.	Het	mag	geen	bedrijf	of	postbusnummer	zijn.	Het	briefadres	wordt	in	bepaalde	
gevallen	voor	een	bepaalde	tijd	verstrekt.

Bijlagen
• Kopie	identiteitsbewijs	aanvrager	briefadres	(van	uzelf)
• Kopie	identiteitsbewijs	toestemminggever
• Ingevulde	en	ondergetekende	toestemming	van	de	briefadresgever
• Bewijsstukken	(zie	vraag	2,	4	en/	of	5)

U	stuurt	het	ingevulde	formulier	met	bijlagen	naar	bovenstaand	adres.	Binnen	vier	weken	na	ontvangst	van	uw	complete	
aanvraag	nemen	wij	een	beslissing	over	het	briefadres.

Let op!
Beide delen van dit formulier moeten worden ingevuld. Het eerste deel vult u zelf in. Het tweede deel vult de 
toestemminggever in.

Vul het formulier in met blokletters. U kunt het formulier ook invullen op uw computer, uitprinten en ondertekenen.

 Persoonsgegevens aanvrager briefadres

Achternaam 

Voornletter(s)	

Geboortedatum 

BSN  

Huidig woonadres 

Postcode en woonplaats 

E-mail 

Telefoon 

mailto:publiekszaken%40hilversum.nl?subject=


 Heeft u een 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,	ik	heb	een	woon-	en	verblijfplaats.	(Stuur	bewijsstukken	mee!)

Nee,	ik	heb	geen	woon-	en	verblijfplaats.

 Waarom wilt u een briefadres?

Reden	en	motivatie:	

 Heeft u tijdelijk geen woonadres in verband met verkoop en aankoop van woning?

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	(Stuur	bewijsstukken	mee!)

Datum	overdracht	oude	woning:		

Datum	overdracht	nieuwe	woning:		

Ik verblijf tijdelijk in deze periode op het volgende adres(sen):

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 



 Vertrekt u naar het buitenland?

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 (Stuur bewijsstukken mee!)

Ik vertrek op: naar: en kom terug op:

Nee

 Door omstandigheden heb ik geen vaste woon- en verblijfplaats

Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3 – 6 maanden) en hoe lang verblijft u daar?

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Duur	verblijf	

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Duur	verblijf	

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Duur	verblijf	

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Duur	verblijf	

 Op welk adres in Hilversum* wilt u een briefadres aanvragen?

Straat en huisnummer 

Postcode 

Datum	ingang	briefadres	

*)	U	kunt	met	dit	formulier	alleen	een	briefadres	aanvragen	in	de	gemeente	Hilversum



 Voor hoelang denkt u het briefadres nodig te hebben?

Aantal maanden 

 Verklaring en ondertekening

• Ik	heb	het	formulier	naar	waarheid	volledig	ingevuld
• Ik	heb	de	bijlagen	toegevoegd
• Ik	heb	de	toelichting	gelezen
• Ik	ben	bereid	mijn	aanvraag	op	verzoek	mondeling	toe	te	lichten	als	de	gemeente	daarom	vraagt

Datum	

Plaats 

Handtekening 

Niet vergeten mee te sturen |

Kopie	identiteitsbewijs	aanvrager	briefadres	(van	uzelf)	

Kopie	identiteitsbewijs	toestemminggever	

Ingevulde	en	ondergetekende	toestemming	van	de	briefadresgever	

Bewijsstuk	vraag	2	-	woon-	en	verblijfplaats	

Bewijsstuk	vraag	4	-	vertrek	buitenland	

Bewijsstuk	vraag	5	-	verkoop	en	aankoop	woning	
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Afdeling Publiekszaken               
Postbus 9900                               
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Toestemming gebruik briefadres

Toelichting
Met	dit	formulier	geeft	u	iemand	toestemming	om	uw	adres	als	briefadres	te	gebruiken.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners
Iemand	die	op	een	briefadres	ingeschreven	staat,	telt	niet	mee	als	bewoner	op	dat	adres.	Als	u	als	briefadresgever	
twijfelt	over	eventuele	gevolgen,	bijvoorbeeld	voor	uw	uitkering	of	toeslagen,	dan	kunt	u	het	beste	advies	inwinnen	bij	
de	desbetreffende	instantie	voordat	u	toestemming	verleent	voor	het	briefadres.

Let op!
Beide	kanten	van	dit	formulier	moeten	worden	ingevuld.	Op	deze	kant	vult	de	toestemminggever	de	gegevens	in.

Vul het formulier in met blokletters. U kunt het formulier ook invullen op uw computer, uitprinten en ondertekenen.

 Persoonsgegevens toestemminggever

Voornletter(s)	

Achternaam 

Geboortedatum 

Adres	(in	Hilversum)	

Postcode 

E-mail 

Telefoon 

 Verklaring en ondertekening

• Ik	zorg	er	persoonlijk	voor	dat	de	aanvrager	bestemde	post	ontvangt
• Ik	geef	op	verzoek	persoonlijk	uitleg	over	mijn	toestemming
• Op	verzoek	zal	ik	gevraagde	stukken	aanleveren
• Ik	heb	de	vraag	naar	waarheid	ingevuld

Datum	

Plaats 

Handtekening 
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