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Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 

 

Gegevens partner 1 

Achternaam :   

Voornamen :   

Roepnaam :      

Burgerservicenummer :      

Geboortedatum :   Geboorteplaats:    

 
Gegevens partner 2 

Achternaam :   

Voornamen :   

Roepnaam :      

Burgerservicenummer :      

Geboortedatum :   Geboorteplaats:    

 
Locatie  :   

Datum ceremonie :   

Tijdstip ceremonie :   

Telefoonnummer bruidspaar :      

E-mailadres bruidspaar :      

 

 Wij gaan trouwen  Wij gaan een geregistreerd partnerschap aan 
 
Staat u onder curatele  :  ja     nee 
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist: 

      
 

Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie(*):  ja     nee 
Als het antwoord hierop ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen (overleg dit met de gemeente waar 
u uw voorgenomen huwelijk meldt). 
(*) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef 
 

Ik verklaar: 

- een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande echtgenoot/partner; 

- op dit moment geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te 

zijn aangegaan; 

- het verzwijgen van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kan resulteren in nietigverklaring van dit 

huwelijk/geregistreerd partnerschap; 

- niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating tot Nederland 

te krijgen en, 

- het is mij bekend dat indien mijn bovenstaande verklaring niet op waarheid berust ik strafrechtelijk 

kan worden vervolgd. 
 

 

Datum: _________________________________ Plaats: ______________________________________ 

 

 

_______________________________________ ____________________________________________ 

Handtekening partner 1                                          handtekening partner 2 
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Achternamen bruidspaar:   

 

Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap:   

 

 

Gegevens getuigen (minimaal 2 maximaal 4 meerderjarige getuigen): 

 

Achternaam en voornamen :   

Geboortedatum :   

Adres :   

Postcode en Woonplaats :   

Burgerservicenummer: :   

 

 

Achternaam en voornamen :   

Geboortedatum :    

Adres :   

Postcode en Woonplaats :   

Burgerservicenummer: :   

 

 

Achternaam en voornamen :   

Geboortedatum :   

Adres :   

Postcode en Woonplaats :   

Burgerservicenummer: :   

 

 

Achternaam en voornamen :   

Geboortedatum :   

Adres :   

Postcode en Woonplaats :   

Burgerservicenummer: :   

 

 

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten bij. 


