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Melding van:
(aankruisen wat van toepassing is; voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap) 

 voorgenomen huwelijk 
 voorgenomen geregistreerd partnerschap 
 omzetting partnerschap in huwelijk 

Vul de gewenste dag, tijd en locatie in

Dag en datum 

Tijd 

Locatie

Plaats

Overige gegevens
U kunt uw keuze aankruisen

*Extra kosten:

Naast leges voor het huwelijk worden leges voor het trouwboekje in rekening gebracht. 
Het is niet verplicht om een trouwboekje aan te schaffen. 

Heeft u voorkeur voor een 
trouwambtenaar 

ja Nee

U kunt 2 namen invullen

Wilt u elkaar ringen geven ja Nee

Wilt u het huwelijk gepubliceerd 
hebben in de huis-aan-huiskrant?

ja nee

Wilt u een trouwboekje * Ja Nee

Welk trouwboekje wilt u? 
(let op het prijsverschil)

Leer wit
Leer rood/bruin
Leer blauw

Kunststof blauw
Kunststof ecru

Wilt u kinderen laten bijschrijven in 
het trouwboekje (alleen kinderen 
geboren uit huidige relatie) 

ja nee

Wilt u getuigen van de gemeente * ja nee

Met hoeveel personen komt U?
(totaal aantal personen invullen!)
Informatie bestemd voor de 
trouwambtenaar. 

mailto:info@castricum.nl
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1. Gegevens aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner1
(KOPIE geldig paspoort of id kaart hiervan voor en achterkant meesturen)
U bezit de Nederlandse nationaliteit óf u bent gemeenschapsonderdaan óf u heeft een 
verblijfsvergunning regulier óf asiel voor onbepaalde tijd.

Achternaam M/V

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geboorteland

Nationaliteit

Adres 

Postcode

Woonplaats

BSN

Staat onder curatele nee
ja, gegevens van de curator van 
wie toestemming is vereist.

E-mailadres

Telefoonnummer (s)

Burgerlijke staat

Ongehuwd / 
Geen 
geregistreerd 
partnerschap

Gescheiden
Ontbonden 
geregistreerd 
partnerschap

Weduwnaar 
/ weduwe

Geregistreerd 
partnerschap 
Datum:
Plaats:

Indien van toepassing; zijn er 
meerderjarige/minderjarige  kinderen?
(Informatie tbv de ambtenaar die het 
huwelijk gaat voltrekken) nee ja Zo ja: hoeveel?

2. Indien eerder gehuwd: gegevens laatste echtgeno(o)t(e) / partner

Voornamen en achternaam M/V

Datum en plaats voltrekking

Datum en plaats ontbinding

3. Verklaring
Aanstaande echtgeno(o)t(e)) / partner 1 verklaart:

- een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met echtgeno(o)t(e)/ partner 2;
- geen andere huwelijken of partnerschapsregistraties dan bovengenoemd te zijn aangegaan waar ook 

ter wereld;
- niet het oogmerk hebben om met dit huwelijk toelating tot Nederland te krijgen;
-
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk / geregistreerd 

partnerschap;
- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld.
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4. Ondertekening aanstaande echtgeno(o)t(e) / partner 1

Datum en plaats Handtekening 

Gegevens aanstaande echtgeno(o)t(e) / partner 2  
(KOPIE geldig paspoort of id kaart hiervan voor en achterkant meesturen)
U bezit de Nederlandse nationaliteit óf u bent gemeenschapsonderdaan óf u heeft een 
verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd

Achternaam M/V

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geboortedatum 

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Adres 

Postcode en Woonplaats

BSN

Staat onder curatele nee
ja, gegevens van de curator 
van wie toestemming is 
vereist.

E-mailadres

Telefoonnummer(s) 

Burgerlijke staat

Ongehuwd / 
Geen 
geregistreerd 
partnerschap

Gescheiden
Ontbonden 
geregistreerd 
partnerschap

Weduwnaar 
/ weduwe

Geregistreerd 
partnerschap
Datum:
Plaats:

Indien van toepassing; zijn er 
meerderjarige/minderjarige  kinderen? nee ja Zo ja: hoeveel?

5. Indien eerder gehuwd, gegevens laatste echtgeno(o)t(e) / partner

Achternaam M/V

Voornamen

Datum en plaats voltrekking

Datum en plaats ontbinding
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6. Verklaring
Aanstaande echtgeno(o)t(e) / partner 2 verklaart:

- een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met echtgeno(o)t( e) / partner 1;
- geen andere huwelijken of partnerschapsregistraties dan bovengenoemd te zijn aangegaan waar ook 

ter wereld;
- niet het oogmerk hebben om met dit huwelijk toelating tot Nederland te krijgen;
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk / geregistreerd 

partnerschap;
- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld.

7. Ondertekening echtgeno(o)t(e)/ partner 2

Datum en plaats Handtekening 

8. Gegevens minderjarige kinderen
Als u minderjarige kinderen in uw trouwboekje wilt laten bijschrijven, vul dan hier de gegevens in.
(Uitsluitend kinderen geboren uit de huidige relatie).

Achternaam Voornamen Geboortedatum en -plaats

9. Getuigen (minimaal 2 en maximaal 4)

Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de getuigen bij.

De getuigen moeten op de dag van de ceremonie 18 jaar of ouder zijn

Geslachtsnaam getuige 1

Voornamen voluit

Geboortedatum en -plaats

Adres en woonplaats

BSN

Geslachtsnaam getuige 2

Voornamen voluit

Geboortedatum en -plaats

Adres en woonplaats

BSN



Geslachtsnaam getuige 3

Voornamen voluit

Geboortedatum en -plaats

Adres en woonplaats

BSN

Geslachtsnaam getuige 4

Voornamen voluit

Geboortedatum en -plaats

Adres en woonplaats

BSN
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Formulier met alle bijlagen inleveren, opsturen of mailen naar info@uitgeest.nl. 
De melding moet volledig zijn om in behandeling te kunnen nemen.
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