Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

Telefoon 14 070
www.lv.nl/contactformulier

Bijlage bij aangifte briefadres
U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres wanneer u:
a.
geen woonadres heeft (bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper of kermisexploitant bent), of:
b.
in een instelling verblijft waar het hebben van een briefadres is toegestaan (bijvoorbeeld een verzorgingshuis, vrouwenopvang of penitentiaire inrichting).
Volgens de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) moet u worden ingeschreven waar u woont.
Het briefadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie tijdelijk geen woon- of verblijfplaats hebben.
U dient deze vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u ingeschreven kunt worden op een
briefadres. Onvolledig en/of onduidelijk gemotiveerde verzoeken worden afgewezen.
Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
1. Gegevens ondergetekende
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Geboortedatum en- plaats
Burgerservicenummer
Telefoonnummer (overdag)
E-mailadres

2. Opgave adressen
Op welk(e) adres(sen) heeft u de afgelopen drie maanden overnacht en hoe lang?
Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Adres

Van

Tot

Op welk(e) adres(sen) zult u de komende tijd naar verwachting overnachten?

Op welk adres wilt u ingeschreven
worden?

11-4109-0815

Wat is de reden dat u met een briefadres ingeschreven moet worden/blijven? (a.u.b. zeer uitgebreid motiveren,
u kunt eventueel ook de achterkant van
deze vragenlijst gebruiken)
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Gemeente Leidschendam-Voorburg

Op welk adres bewaart u uw privé-spullen (kleding/meubels/persoonlijke
documenten etc.)?
Wat was uw laatste woonadres in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en waarom kunt
u van deze woning geen gebruik meer
maken?

Verblijft u in het buitenland?

Vertrekt u (eventueel tijdelijk) naar het
buitenland?

Ja, ik verblijf

land vermelden

Nee, ik verblijf in

gemeente vermelden

Ja, ik vertrek voor een periode van

maanden/jaren naar het buitenland

Nee, ik vertrek niet naar het buitenland
Wat voor inkomen heeft u?

Werk in loondienst. Naam en adres werkgever is

Werk als zelfstandige. Naam en adres bedrijf is

Uitkering. Naam en adres uitkeringsinstantie is

Ondertekening
Ondertekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

Opsturen
Dit formulier kunt u sturen naar: Gemeente Leidschendam-Voorburg, postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.
De gemeente Leidschendam-Voorburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. Daarbij houdt de gemeente
Leidschendam-Voorburg zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
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