Melding van voorgenomen huwelijk
1. Gegevens aanstaande echtgenoot
BSN
Achternaam

M/V

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
en geboorteland
Adres,
woonplaats en
land
Nationaliteit(en)
Burgerlijke staat

□ Ongehuwd / geen
geregistreerd
partnerschap

□ Gescheiden

□ Weduwe /
weduwnaar

□ Beëindigd
geregistreerd
partnerschap

E-mailadres
Telefoonnummer

2. Gegevens laatste echtgeno(o)t(e) / partner indien eerder gehuwd /
geregistreerd partnerschap
Achternaam en
voorna(a)m(en)
Datum en plaats
voltrekking
huwelijk /
registratie
partnerschap
Datum en plaats
echtscheiding of
beëindiging

3. Gegevens van de ouders
Achternaam en
voorna(a)m(en)
Achternaam en
voorna(a)m(en)
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4. Andere relevante gegevens
Eerder ontbonden
huwelijken / geregistreerde
partnerschappen?
Hebt u het gezag over
kinderen uit een voorgaand
huwelijk/geregistreerd
partnerschap? Zo ja, vul
achternaam,
voorna(a)m(en),
geboortedatum en plaats in
van uw kinderen.
Staat u onder curatele?
Zo ja, vermeld de gegevens
van de curator.
Bent u bloedverwant van
elkaar in de derde of vierde
graad in de zijlinie?*

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

5. Verklaring
Ik verklaar:
-

een huwelijk aan te willen gaan met_________________________________; (**)
dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn
ingevuld;
geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter
wereld te zijn aangegaan dan bovengenoemd;
niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk toelating tot Nederland te
krijgen en
de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
huwelijk.

6. Ondertekening
Datum en plaats

Handtekening

(*) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef
(**) naam aanstaande echtgenoot invullen
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7. Gegevens aanstaande echtgenoot
BSN
Achternaam

M/V

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
en geboorteland
Adres,
woonplaats en
land
Nationaliteit(en)
Burgerlijke staat

□ Ongehuwd / geen
geregistreerd
partnerschap

□ Gescheiden

□ Weduwe /
weduwnaar

□ Beëindigd
geregistreerd
partnerschap

E-mailadres
Telefoonnummer

8. Gegevens laatste echtgeno(o)t(e) / partner indien eerder gehuwd /
geregistreerd partnerschap
Achternaam en
voorna(a)m(en)
Datum en plaats
voltrekking
huwelijk /
registratie
partnerschap
Datum en plaats
echtscheiding of
beëindiging

9. Gegevens van de ouders
Achternaam en
voorna(a)m(en)
Achternaam en
voorna(a)m(en)
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10. Andere relevante gegevens
Eerder ontbonden
huwelijken / geregistreerde
partnerschappen?
Hebt u het gezag over
kinderen uit een voorgaand
huwelijk/geregistreerd
partnerschap? Zo ja, vul
achternaam,
voorna(a)m(en),
geboortedatum en plaats in
van uw kinderen.
Staat u onder curatele?
Zo ja, vermeld de gegevens
van de curator.
Bent u bloedverwant van
elkaar in de derde of vierde
graad in de zijlinie?*

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

11. Verklaring
Ik verklaar:
-

een huwelijk aan te willen gaan met_________________________________; (**)
dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn
ingevuld;
geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter
wereld te zijn aangegaan dan bovengenoemd;
niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk toelating tot Nederland te
krijgen en
de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
huwelijk.

12. Ondertekening
Datum en plaats

Handtekening

(*) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef
(**) naam aanstaande echtgenoot invullen
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13. Gegevens voorgenomen huwelijk
Gemeente
Dag en datum
Tijdstip
Trouwlocatie* en plaats

* Kiest u voor een locatie die niet als vaste trouwlocatie is aangewezen, dan stuurt u de
akkoordverklaring mee met deze melding.

14. Overige gegevens
Hebt u een voorkeur voor
een trouwambtenaar?**
U kunt 2 namen invullen
Wilt u getuigen van de
gemeente?
Wilt u een trouwboekje?
Kunststof of leer?

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja
□ Kunststof

□ Nee
□ Leer

** Als u verzoekt om eenmalig een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te
benoemen voor uw huwelijksvoltrekking, dan stuurt u bij de melding het volgende mee:





een kopie van het benoemingsbesluit;
een kopie van de beëdiging bij de rechtbank;
kopie van het geldige legitimatiebewijs van de trouwambtenaar;
contactgegevens van de trouwambtenaar.

15. Gegevens minderjarige kinderen
Als u samen kinderen hebt, dan vermeldt u hieronder de gegevens.
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum en -plaats
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16. Gegevens getuigen (per paar minimaal 2 en maximaal 4)
Achternaam getuige 1
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN
Achternaam getuige 2
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN
Achternaam getuige 3
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN
Achternaam getuige 4
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN

Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de getuigen bij.
In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand
Datum ontvangst
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