Aanvraag

briefadres
Wat is belangrijk om te weten?
• Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan moet u een
briefadres aanvragen. Het adres dat u opgeeft moet bekend zijn
in Basisregistratie Personen (BRP). U kunt zich niet inschrijven op
een postbusnummer.
• De hoofdbewoner van het adres waar uw post naartoe gaat
moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw
post u bereikt. U blijft zo bereikbaar voor officiële instanties.
Een briefadres is tijdelijk. Na 6 maanden bekijkt de gemeente
opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.
• Woont u op dit moment in een tuinhuis, camper of
vakantiewoning? U moet eerst een verhuisaangifte doen
met een woonadres. Na een officiële afwijzing van deze
verhuisaangifte kunt u in aanmerking komen voor een briefadres.
• Woont u langer dan 8 maanden in het buitenland? (Dit
hoeft geen aaneengesloten periode te zijn). Dan kunt u geen
briefadres aanvragen en moet u zich uitschrijven uit Nederland.
• Voor het aanvragen van een briefadres moet u een afspraak
maken bij de gemeente.
U moet zelf aanwezig zijn tijdens deze afspraak. Een afspraak
maken kan online.
Er zijn geen kosten aan het aanvragen van een briefadres. Kijk voor alle
voorwaarden of meer informatie op www.haarlem.nl/briefadres
Wordt door de afdeling ingevuld.
Datum geldigheid
Aangenomen door

1 Uw gegevens
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
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E-mail
Heeft u een uitkering van de gemeente
Haarlem?

n  Nee

n  Ja. Wie is uw klantmanager?

Heeft u een andere uitkering?

n  Nee

n  Ja. Van welke instelling?

Bent u op gesprek geweest bij de
Brede Centrale Toegang (BCT)?

n  Nee

n Ja

2 Gezinsleden
Ik vraag dit briefadres ook aan voor de volgende gezinsleden:
Gezinslid 1

Gezinslid 2

Gezinslid 3

Gezinslid 4

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
3 Briefadres
Vanaf welke datum heeft u
een briefadres nodig?
Adres
Postcode
Gemeente
Hoe lang heeft u dit  briefadres nodig?
4 Adressen
Heeft u op dit moment nog een
woonadres?  

n  Nee

n  Ja, het adres is:

					
Dit kan ook een recreatiewoning of woonwagen met
vergunning van de gemeente zijn.
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Hoe lang woont u nog op dit adres?
Staat u ingeschreven als
woningzoekende?

n  Nee

n  Ja. Neem bewijs van inschrijving bij woningbouw
vereniging of commercieel verhuurbedrijf mee.

Bent u op zoek naar een woning of
vaste verblijfplaats?

n  Nee

n  Ja. Neem bewijs mee van uw reactie op een
aangeboden woning.

5 Reden briefadres
U moet kunnen bewijzen waarom u een briefadres nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een nieuwe woning neemt
u bewijzen mee van de verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning. Bij een ontruiming
levert u de uitspraak van de kantonrechter aan. Verblijft u korter dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u
bijvoorbeeld vliegtickets als bewijsstuk toevoegen.
Waarom heeft u nu geen vaste woon- of
verblijfplaats?

n  Verblijf in het buitenland
Hoelang verwacht u daar te verblijven?
Op welk adres verblijft u na terugkomst in Nederland?

n  Hoofdbewoner ontvangt uitkering
			
n  Wonen in tuinhuis, camper of vakantiewoning. Neem een officiële
afwijzing van uw verhuisaangifte mee.
			
n  Tijdelijk in verband met oplevering nieuwe woning
Datum overdracht oude woning
Datum waarop u in de nieuwe
woning  gaat wonen
			
n  Echtscheiding of uw relatie is verbroken
			
n  Schulden
			
n  Ontruiming
			
n  Ambulant beroep (bijvoorbeeld kermisexploitant of schipper)
			
n  Verblijf in een (zorg)instelling
			
n  Verblijf in een gevangenis
			
n  Anders, namelijk
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6 Bij wie en/of op welk adres verwacht u de komende 6 maanden te slapen?
Adres 1
Voorletters en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
Aantal dagen in de week
Adres 2
Voorletters en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
Aantal dagen in de week
Adres 3
Voorletters en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
Aantal dagen in de week
Adres 4
Voorletters en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
Aantal dagen in de week

7  Wat neemt u mee?
n U
 w geldig identiteitsbewijs.
n Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
n Bewijs van inschrijving woningbouwvereniging of commercieel
verhuurbedrijf.
n Kopie van uw reactie op een aangeboden woning (e-mail of brief).              
n Bewijs van verkoop oude woning en aankoop nieuwe woning.
n Bij een ontruiming de uitspraak van kantonrechter.
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n Vliegtickets als u korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.
n Officiële afwijzing van verhuisaangifte (bij wonen in camper, tuinhuis
of vakantiewoning).
n Dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

8 Toestemming hoofdbewoner
De hoofdbewoner moet ondertekenen om toestemming te geven voor het briefadres.
De hoofdbewoner zorgt er ook voor dat de post u bereikt.   
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Ondertekening hoofdbewoner		 n   Ik geef toestemming voor het gebruik van het briefadres en ik zorg
dat de post de aanvrager bereikt.
Datum
Handtekening hoofdbewoner

9 Ondertekening aanvrager
			
n  Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum
Handtekening aanvrager
Privacy
De gemeente gebruikt de persoonsgegevens op dit formulier om u
van dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke
taken. Meer informatie kunt u lezen op www.haarlem.nl/privacy
Heeft u nog vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl
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