Toelichting: Dit formulier wordt gebruikt indien de aanstaande echtgenoten de Nederlandse nationaliteit bezitten;
dan wel gemeenschapsonderdaan zijn of een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd bezitten.

Melding van voorgenomen huwelijk
Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode, woonplaats
en land
Nationaliteit(en)

6

Burgerlijke staat

7
ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / gescheiden
/ weduwe / weduwnaar / gescheiden geregistreerd partner
/ achtergebleven geregistreerd partner (*)

8

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

9

Datum en plaats van voltrekking

10

Datum en plaats van ontbinding

11

Gegevens ouders van aanstaande echtgeno(o)t(e) 1:
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

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

13

Overige relevante gegevens van aanstaande echtgeno(o)t(e) 1:
Zoals: eerder ontbonden
huwelijken/geregistreerde
partnerschappen; kinderen.

14

Staat u onder curatele?
ja / nee *
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:

15

2

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

16

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
____________________________________________________ (**)
- 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 en
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.
(**) naam aanstaande echtgeno(o)t(e) invullen.
(***) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef

3

Melding van voorgenomen huwelijk
Aanstaande echtgeno(o)t(e) 2

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode, woonplaats en
land

6

Nationaliteit(en)

7

Burgerlijke staat

ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap /
gescheiden / weduwe / weduwnaar / gescheiden
geregistreerd partner / achtergebleven
geregistreerd partner (*)

8

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste
huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie:
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) eerdere partner

9

Datum en plaats voltrekking
Huwelijk/partnerschap

10

Datum en plaats ontbinding
Huwelijk/partnerschap

11

Gegevens ouders echtgeno(o)t(e) 2:
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

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

13

Overige relevante gegevens aanstaande echtgeno(o)t(e) 2:
zoals eerder ontbonden
huwelijken/geregistreerde
partnerschappen; kinderen.

14

Staat u onder curatele :
ja / nee *
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:

15

4

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

16

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
____________________________________________________ (**)
- 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 en
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.
(**) naam aanstaande echtgeno(o)t(e) invullen.
(***) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef

5

Gegevens voorgenomen huwelijk:
Gemeente van
huwelijksvoltrekking
Datum, tijdstip
Locatie

Gemeentehuis / Kasteel Engelenburg / Huis te Eerbeek /
De Bronckhorst Hoeve / De Vroolijke Frans / De Korenmolen / Bij de
Hommel / anders, namelijk een eenmalig aan te wijzen andere
locatie (*)
N.B: Kiest u voor een eenmalig aan te wijzen andere locatie, dan stuurt u als bijlage bij uw
melding voorgenomen huwelijk een formulier mee waarin u om aanwijzing van die locatie
verzoekt. Het formulier daarvoor kunt u downloaden van onze website: www.brummen.nl.
Trouwt u op maandagochtend 9.00 u./ 9.30 u., dan kunt u uitsluitend op het gemeentehuis
trouwen.

Gegevens getuigen (minimaal 2, maximaal 4 meerderjarige getuigen):
1.

Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

2.

Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

3.

Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

4.

Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten en getuigen bij.

6

Contactgegevens:
Echtgenoot 1

telefoonnummer
e-mail adres

Echtgenoot 2

telefoonnummer
e-mail adres

Overige gegevens:
Trouwboekje (hieraan zijn kosten verbonden)

geen / donker rood / donker blauw (*)

Aantal gasten, incl. bruidspaar/getuigen
Voorkeur voor trouwambtenaar

Keuze 1:

(zie voor een presentatie van de trouwambtenaren:

Dhr/mw ..……………………………………….

www.brummen.nl/trouwen )

Keuze 2:
Dhr/mw ..……………………………………….

□ Anders, namelijk een eenmalig te benoemen
trouwambtenaar uit een andere gemeente
N.B: kiest u voor een eenmalig te benoemen andere
trouwambtenaar, dan stuurt u als bijlage bij uw melding
voorgenomen huwelijk een formulier mee waarin u om
benoeming van de trouwambtenaar verzoekt. Het formulier
daarvoor kunt u downloaden van onze website: www.brummen.nl
Trouwt u op maandagochtend 9.00 u./9.30 u., dan is er geen
keuze voor een ambtenaar mogelijk.

Naamgebruik na huwelijk

Als u na het huwelijk aangeschreven wilt
worden met de achternaam van uw partner,
evt. in combinatie met uw eigen achternaam,
dan stuurt u een schriftelijk verzoek
naamgebruik aan uw woongemeente. Woont
u in Brummen, dan kunt u het verzoek digitaal
doen, via onze website: www.brummen.nl. Als
u uw eigen naam wilt blijven gebruiken, hoeft u
niets te doen.

(*) doorhalen wat niet van toepassing is
Stuur dit formulier ingevuld, ondertekend en met de bijlagen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
3 weken vóór de huwelijksvoltrekking op naar de huwelijksgemeente. Voor Brummen kan dat
via e-mail (burgerzaken@brummen.nl) of post (Postbus 5, 6970 AA Brummen).
Doet u een verzoek eenmalige trouwlocatie of eenmalige trouwambtenaar, dan stuurt u het
formulier met de bijlagen uiterlijk 2 maanden vóór de huwelijksdatum op.

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand:
Datum ontvangst: …..-…...-……….

