
 
 

Vragenlijst voor aanvragers van een briefadres 
 
U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de BRP in Gulpen-Wittem. U kunt alleen 
dan op een briefadres ingeschreven worden als u geen vast woonadres heeft of als u in een instelling 
woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan. 
 
De gemeente Gulpen-Wittem wil inwoners zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen.  
Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie waarin burgers om welke reden dan ook 
tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor derden, waaronder 
overheidsinstanties. 
 
Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, dient u dit formulier in te 
vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan een medewerker van het Klantcontactcentrum.  
 
 

1. Heeft U een vaste woon- of verblijfplaats (dit kan ook een woonwagen zijn)? 
 

0 ja, mijn woonadres is: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

0 nee 

 
 
2. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3-6 maanden) en hoe lang verblijft u 

daar? 
 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 Op welk adres(sen) bevinden zich uw persoonlijke bezittingen? 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
3. Verblijft u op een adres en wil de hoofdbewoner u uitsluitend als briefadres laten inschrijven 

vanwege nadelige financiële consequenties voor de hoofdbewoner zelf (bijstandsuitkering, 
huursubsidie, etc.)? 
 

0  ja     0 nee 

    
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Waarom wilt u een briefadres?  

Toelichting: Geef hieronder gemotiveerd uw reden op voor uw aanvraag tot een briefadres. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 



         
 
5. Op welk adres wilt u ingeschreven worden? 

 
            

 

 
6. Vertrekt u naar het buitenland? 

 

0  ja, ik vertrek voor een periode van ……maanden/jaren naar het buitenland (vul deze passage 

naar waarheid in. Inschrijving in de BRP terwijl u in het buitenland woont kan namelijk nadelige 
gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de belastingdienst, terwijl u 
helemaal niet in Nederland woonde. 
 

0  nee, ik vertrek niet naar het buitenland 

 

 
7. Ondertekening 

 
Ik verklaar hierbij dat ik instem met de inhoud van dit formulier en dat ik het formulier naar waarheid 
heb ingevuld. 
 
Ondertekend datum:  
 
 
 
Handtekening:  
 
                       ____________________________________________________________________ 
 


