AANVRAAGFORMULIER (INTERNATIONAAL) UITTREKSEL
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Dit formulier graag volledig invullen en met een kopie van uw identiteitsbewijs inleveren bij of sturen naar:
Gemeente Steenwijkerland
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
DENKT U ER AAN OM DE MACHTIGING IN TE VULLEN EN EEN KOPIE VAN UW GELDIGE
LEGITIMATIEBEWIJS (RIJBEWIJS, PASPOORT, NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART OF
VERBLIJFSDOCUMENT) BIJ TE VOEGEN. ANDERS KUNNEN WIJ UW AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING NEMEN
AANVRAGER
Voorna(a)m(en)
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboortegemeente
Geslacht

Tussenvoegsel

Achternaam

Huisletter

☐

Huisletter toevoeging

☐

man

vrouw

Telefoonnummer
E-mailadres
Geef hieronder aan voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.

☐Uittreksel BRP basis: voor inschrijving bij een school, examen of het overschrijven van een auto of brommer
☐Uittreksel met vermelding burgerlijke staat: voor het aanvragen van een faillissement
☐Uittreksel met vermelding nationaliteit: voor de rechtbank, bij een echtscheiding of bewindvoering
☐Internationaal uittreksel: voor zaken in het buitenland (bijvoorbeeld ambassade) als u in Nederland woont
Voor welk land heeft u het internationale uittreksel nodig?

☐Uittreksel met actueel adres en voormalige adressen: voor een woningbouwvereniging of voor het opzeggen
van een abonnement (Ziggo, KPN etc.)

☐Uittreksel met vermelding medebewoners: de Belastingdienst of DUO
☐Anders namelijk:
Het uittreksel zal naar het adres worden gestuurd dat u in dit formulier heeft ingevuld.
Ondertekening

(plaats)

16012018

(datum)

(handtekening)

EENMALIGE MACHTIGING TOT INCASSO
Deze machtiging hoort bij het aanvraagformulier (internationaal) uittreksel basisregistratie personen (BRP).
Lever de ingevulde en ondertekende machtiging tegelijk met het aanvraagformulier in.

Ondergetekende
Voorna(a)m(en)
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer

Tussenvoegsel
Huisletter

Achternaam
Huisletter toevoeging

stemt er mee in en machtigt hierbij:
de gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE STEENWIJK
om van bank-/girorekeningnummer*
Bank Identificatie [BIC]*
een bedrag van € 6,05 aan leges te incasseren (op basis van de tarieven in de Legesverordening)

*Woont u in het buitenland en heeft u geen Nederlands IBAN-nummer? Vul dan ook de BIC-code van uw bank in.

Aldus ingevuld en ondertekend,

(plaats)

(datum)

(handtekening)

Gegevens ten behoeve van de financiële administratie (niet door aanvrager in te vullen)
Grootboeknummer
2.000.00.54
Omschrijving welke op betreffende
grootboeknummer moet worden vermeld
Automatische incasso Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

16012018

