Dit formulier is niet geschikt voor leesapparatuur. Heeft u een visuele beperking en wilt u een melding
voorgenomen huwelijk doen? Bel dan met 14 079.

Melding van voorgenomen huwelijk (Nederlands)
•
•
•

u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
u bent een gemeenschapsonderdaan, of
u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd

Alle informatie over trouwen vindt u op onze website: www.zoetermeer.nl/trouwen.
Let op! Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als het formulier volledig is
ingevuld en alle bijlagen zijn toegevoegd.

Aanstaande partner 1

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats

5

Adres

6

Nationaliteit(en)

7

Burgerlijke staat

□ ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap (ga door naar punt 12)
□ gescheiden / ontbonden geregistreerd partnerschap
□ weduwe / weduwnaar

8

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste verbintenis
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum, plaats en land
voltrekking

10

Datum, plaats en land
ontbinding

11

Gegevens ouders aanstaande partner 1
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

13

1 van 9

Overige relevante gegevens aanstaande partner 1

14

Zoals minderjarige kinderen/ex-partners

Staat u onder curatele? ja / nee*

15

Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:
•
•
•
•

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap? 16
ja / nee*
Zo ja, vul geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en -plaats in:
•
•
•
•

2 van 9

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).

17

Ik verklaar:
• Een huwelijk aan te willen gaan met aanstaande partner 2.
• 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.
• De intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

*
**

doorhalen wat niet van toepassing is
neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef

Aanstaande partner 2

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats

5

Adres

6

Nationaliteit(en)

7

Burgerlijke staat

□ ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap (ga door naar punt 15) 8
□ gescheiden / ontbonden geregistreerd partnerschap
□ weduwe / weduwnaar

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste verbintenis
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum, plaats en land
voltrekking

10

Datum, plaats en land
ontbinding

11

3 van 9

Gegevens ouders aanstaande partner 2
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

13

Overige relevante gegevens aanstaande partner 2

14

Zoals minderjarige kinderen/ex-partners

Staat u onder curatele? ja / nee*

15

Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:
•
•
•
•

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap? 16
ja / nee*
Zo ja, vul geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en -plaats in:
•
•
•
•

4 van 9

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).
Ik verklaar:
• Een huwelijk aan te willen gaan met aanstaande partner 1.
• 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.
• De intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

*
**

doorhalen wat niet van toepassing is
neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef

Contactgegevens partner 1

Contactgegevens partner 2

E-mail adres
Telefoon
Gegevens voorgenomen huwelijk
Plaats
Datum
Tijd
(alléén mogelijk op het heel uur)

5 van 9

17

Locatie huwelijk
trouwlocatie

□ Commissiezaal (aantal gasten: _____)

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

□ 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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Gratis of eenvoudig huwelijk
□ Stadhuis, eerstvolgende dinsdag 09.00 of 09.15 uur
Gratis

Wachttijd > 6 maanden
(Wij nemen contact met u op om de datum vast te leggen)
□ Stadhuis, eerstvolgende dinsdag 09.45 of 10.15 uur

Eenvoudig

Wachttijd > 3 maanden
(Wij nemen contact met u op om de datum vast te leggen)

Voorkeur buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)*
(niet mogelijk bij een gratis of eenvoudig huwelijk)
1e keus
2e keus
3e keus
Eigen Babs

 Ja
(hiervoor moet u een schriftelijk verzoek* sturen)

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.

Gegevens getuigen (minimaal 2 maximaal 4 meerderjarige getuigen)
Getuige 1
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)
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Getuige 2
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Getuige 3
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Getuige 4
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Wilt u gebruik maken van getuigen
van de gemeente i.p.v. eigen
getuigen?

□ Ja
□ Nee
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Verklaring naamgebruik
Door uw huwelijk wordt niet automatisch uw naamgebruik aangepast in de Basisregistratie Personen
(BRP). Indien u uw naamgebruik wilt wijzigen in de BRP, kunt u online een verzoek indienen. Kijk hiervoor
op onze website www.zoetermeer.nl bij het product ‘Gebruik achternaam veranderen’. Dit betekent dat uw
eigen achternaam daarbij ongewijzigd blijft. Het gaat om een keuze over de wijze waarop u aangeschreven
wordt door overheidsinstanties. Uw naamgebruik aanpassen doet u in de gemeente waar u woont en kan
pas na uw huwelijks-/partnerschapsvoltrekking.
Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam. U kunt wel de achternaam
van uw partner op deze documenten laten vermelden.

Naamskeuze kinderen
Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en heeft u de keuze van de achternaam van het
kind gedaan bij erkenning? Dan kunt u eenmalig de achternaam van het kind veranderen. U kunt dan
alsnog kiezen voor de achternaam van de andere ouder. Het kind heeft de nieuwe achternaam dan vanaf
het moment dat de akte van naamkeuze is opgemaakt. Dit moet uiterlijk 1 week voor de
huwelijksvoltrekking doorgegeven zijn bij ons.

Verhuizing
Verhuist u na uw huwelijk naar een ander adres? Geef dan op tijd uw nieuwe adres door aan de gemeente
waar u gaat wonen. Verhuist u binnen de gemeente waar u al woont? Geef dan daar uw adreswijziging
door.

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

Versturen van formulier
Het volledig ingevulde formulier met alle bijlagen stuurt 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 en getuigen.
In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand:
Datum ontvangst:

Pas nádat de ambtenaar van de burgerlijke stand alle ingevulde en ondertekende formulieren van de
partners heeft ontvangen begint de wachttijd van 14 dagen te lopen, vandaar de datum ontvangst op dit
formulier.
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