
 

   

    Postbus 2000 

3760 CA Soest 

Bezoekersadres: Raadhuisplein 1 
Postbus2000@soest.nl 

035-609 34 11 

 

  
Toestemmingsverklaring briefadres  

Wegens verblijf in een (zorg)instelling 
 

 
Briefadresgever: 

 
Achternaam                   ________________________________________________________ 

 
Voornamen                    ________________________________________________________ 
 

Geboortedatum              ____ - ___ - ____ Geboorteplaats ____________________________ 
 
Telefoonnummer            ________________________________________________________  

 
E-mailadres                   ________________________________________________________ 
 
 
Hoofdbewoner van: 

 
Het pand aan adres          ________________________________________________________ 
 
Postcode                         ________________________________________________________ 
 
Woonplaats:                    ________________________________________________________ 
 

 
Verklaart ermee in te stemmen dat op zijn adres het briefadres wordt gevestigd van 

briefadresnemer 
 
Achternaam                   ________________________________________________________ 
 
Voornamen                    ________________________________________________________ 

 
Geboortedatum              ____ - ___ - ____ Geboorteplaats ____________________________ 
 
Datum ingang briefadres ________________________________________________________  
 

 
De reden voor het briefadres is het verblijf van briefadresnemer in een (zorg)instelling. 
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend 
te zijn dat: 
 

- De briefadresgever verplicht is ervoor te zorgen dat de post, die bestemd is voor de 

briefadresnemer, de persoon bereikt. 

- De briefadresgever verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in 
persoon, ter zake van het briefadres de inlichtingen te geven en de documenten over te 
leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP). 

 
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, 
 
Plaats  __________________________________            Datum ____ - ____ - ____ 
 
 
 
Handtekening briefadresgever                  ___________________________________ 

 
U dient een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. 
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