Formulier voor omzetting
geregistreerd partnerschap in een huwelijk
Datum geregistreerd partnerschap
Wanneer en in welke gemeente is uw partnerschap geregistreerd?
Datum
Gemeente

Gegevens partner 1
Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Datum + handtekening
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Gegevens partner 2

Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Datum + handtekening

Kruis aan wat van toepassing is:
 U wilt het geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk zonder ceremonie.
(U vult alleen blad 1 en 2 in)
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van omzetting. Hierbij zijn
geen getuigen nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt contact met u op
voor maken van een afspraak voor de omzetting.
 U wilt het geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk met ceremonie.
(U vult blad 1 t/m 4 in)
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) zet het geregistreerd
partnerschap om in een huwelijk. Hierbij zijn geen getuigen nodig. De kosten die u
moet betalen zijn gelijk aan de kosten voor een huwelijk op een trouwlocatie.
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Gegevens omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie
Plaats
Datum
Tijd
(alléén mogelijk op een heel uur)

Locatie huwelijk
(U moet de afspraak ook
bevestigen bij de locatie
zelf)

□ Commissiezaal stadhuis
□ 2B-Home Party Centre
□ AA-zicht
□ De Bakkerswinkel (‘Nineties’)
□ De Heeren van Soetermeer
□ Dekker Zoetermeer
□ Diner & Partyboerderij Het Wapen van Zoetermeer
□ Golden Tulip Zoetermeer
□ Hoeve Kromwijk
□ Hoeve Zzamen
□ Hofstede Meerzigt
□ Hudson Zoetermeer
□ Museum de Voorde
□ NH Zoetermeer Hotel
□ Partyfactory Zoetermeer
□ Release Dance Academy
□ Restaurant Bo & Ro
□ Restaurant de Sniep
□ Restaurant de Witte Raaf
□ Restaurant Happy Moose
□ SilverDome
□ Smaak & Vermaak
□ SnowWorld
□ 360° Stadstheater Zoetermeer
□ The dance studio Ricardo Sibelo
□ Zalm Bowling Centre Westerpark
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Voorkeur buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)*
1e keus
2e keus
3e keus
 Ja
(hiervoor moet u een schriftelijk verzoek* sturen)

Eigen Babs
Trouwboekje*
Wilt u een trouwboekje?

□ Ja
□ Nee

(*) Op www.zoetermeer.nl/trouwambtenaar leest u meer informatie over onze
trouwambtenaren en over het indienen van een verzoek voor een eigen Babs.

Betaling
Het bedrag van de huwelijksceremonie maakt u over aan de gemeente. U krijgt hiervoor van
ons een rekening.

Versturen van formulier
Het ingevulde formulier met de bijlagen verstuurt u
Per e-mail naar:

trouwen@zoetermeer.nl

of per post naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Team Burgerlijke stand
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Stuur kopieën mee van geldige identiteitsbewijzen van aanstaande echtgenoten.
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