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Melding van voorgenomen huwelijk / 
geregistreerd partnerschap (op locatie)

U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier 
of asiel voor onbepaalde tijd.

Aanstaande echtgenoot/partner 1 BSN (indien bekend)

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum 

Geboorte-plaats/
land

Adres, postcode Plaats

Nationaliteit(en)

Burgerlijke staat
     ongehuwd           geen geregistreerd partnerschap           gescheiden          weduwe           

     weduwnaar           ontbonden geregistreerd partner

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap geweest, de gegevens van laatste huwelijksrelatie/
partnerschapsrelatie

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Datum en plaats 
voltrekking

Datum en plaats 
ontbinding

Gegevens ouders aanstaande echtgeno(o)t(e) /partner 1:

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) ouder 1

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

Verblijfsrecht echtgeno(o)t(e) 1:

Verblijfs- of ID-document, nummer, geldig tot 
datum, plaats + datum afgifte

Duur van verblijf in Nederland

Bij permanent verblijf in het buitenland: 
omschrijving van het bewijsstuk
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Overige relevante gegevens aanstaande  echtgenoot/partner 1

(zoals eerder ontbonden huwelij-
ken en/of geregistreerde partner-
schappen en/of kinderen)

Staat u onder curatele:

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

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?  

        ja            nee

Zo ja, vul geslachtsnaam, 
voornamen, geboortedatum 
en – plaats in:

Bloedverwant

 Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie?
(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef )                 ja              nee

Als het antwoord hierop ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen (contact opnemen met burgerzaken Velsen).

Ik verklaar:
• een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande echtgeno(o)te /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; 
• dat ik geen bloedverwant ben in de derde of vierde graad in de zijlinie van mijn aanstaande                                                             
       echtgeno(o)t(e) /partner 2 en
• de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk / geregistreerd partnerschap.

Plaats: Velsen Datum

Handtekening
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U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier 
of asiel voor onbepaalde tijd.

Aanstaande echtgenoot/partner 2 BSN (indien bekend)

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum 

Geboorte-plaats/
land

Adres, postcode Plaats

Nationaliteit(en)

Burgerlijke staat
     ongehuwd           geen geregistreerd partnerschap           gescheiden          weduwe           

     weduwnaar           ontbonden geregistreerd partner

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap geweest, de gegevens van laatste huwelijksrelatie/
partnerschapsrelatie

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Datum en plaats 
voltrekking

Datum en plaats 
ontbinding

Gegevens ouders aanstaande echtgeno(o)t(e) /partner 2:

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) ouder 1

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

Verblijfsrecht echtgeno(o)t(e) 2:

Verblijfs- of ID-document, nummer, geldig tot 
datum, plaats + datum afgifte

Duur van verblijf in Nederland

Bij permanent verblijf in het buitenland: 
omschrijving van het bewijsstuk
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Overige relevante gegevens aanstaande  echtgenoot/partner 2

(zoals eerder ontbonden huwelij-
ken en/of geregistreerde partner-
schappen en/of kinderen)

Staat u onder curatele:

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

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?  

        ja            nee

Zo ja, vul geslachtsnaam, 
voornamen, geboortedatum 
en – plaats in:

Bloedverwant

 Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie?
(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef )                 ja              nee

Als het antwoord hierop ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen (contact opnemen met burgerzaken Velsen).

Ik verklaar:
• een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande echtgeno(o)te /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; 
• dat ik geen bloedverwant ben in de derde of vierde graad in de zijlinie van mijn aanstaande                                                             
       echtgeno(o)t(e) /partner 1 en
• de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk / geregistreerd partnerschap.

Plaats: Velsen Datum

Handtekening
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Voeg kopieën van geldige paspoort / identiteitskaart van aanstaande echtgenoten / partners en getuigen bij.

U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier 
of asiel voor onbepaalde tijd.

Gegevens huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Plaats locatie

Huwelijkssluiting

datum tijd

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Naam bruidspaar/partners
E-mailadres, Telefoonnummer bruidspaar

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand:

Datum ontvangst

Gegevens getuigen (minimaal 2, maximaal 4 meerderjarige getuigen) 18 jaar of ouder, op het moment van 
de huwelijkssluiting.

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum



6

Informatie voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorkeur ambtenaar

Wij bieden u de gelegenheid om uw  voorkeur aan te geven welke ambtenaar uw huwelijk gaat sluiten. Het betreft slechts een voorkeur. 
Er kunnen zich ten alle tijden gelegenheden voor doen, dat de betreffende ambtenaar verhinderd is om uw huwelijk te sluiten.

1

2

3

4

In verband met de huwelijkstoespraak neemt de ambtenaar met u contact op minimaal 2 weken voor de 
huwelijkssluiting. 

Wij hebben aansluitend een kerkelijk huwelijk ja nee

Wij willen ringen wisselen in de trouwzaal ja nee

Ouders aanwezig: bruidegom vader ja nee

moeder ja nee

Ouders aanwezig:              bruid vader ja nee

moeder ja nee

Grootouders aanwezig in de zaal?

Zo ja, dan graag de namen van de grootouders

Bij de ceremonie zullen plusminus personen aanwezig zijn!

Evt. op- of aanmerkingen (speciale wensen)
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Het naamgebruik

Alleen in te vullen door inwoners van de Gemeente Velsen

Huwelijks-/registratiedatum:               plaats: Velsen
 
In art 1:9 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende;
Het recht van gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouwen om de naam te gebruiken van de echtgenoot, kan per 1 januari 1998 ook 
toekomen aan gehuwde mannen.
Deze regeling is ook van toepasssing bij het geregistreerd partnerschap.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
(bijvoorbeeld: u heet “Hoog”, uw partner heet “Laag”)

E u gebruikt de Eigen geslachtsnaam (Hoog)

P u gebruikt de geslachtsnaam van uw wettelijke partner (v.b. Laag)

N u gebruikt de geslachtsnaam van uw wettelijke partner Na uw eigen geslachtsnaam (v.b. Laag – Hoog)

V u gebruikt de geslachtsnaam van uw wettelijke partner Vooruw eigen geslachtsnaam (v.b. Hoog – Laag)

Ondergetekende(n)

Naam Voorletters Geb. datum Adres

wens(t)(en) aangeschreven te worden door het gemeentebestuur met naamgebruik:

Partner 1 E P N V

Partner 2 E P N
                

V

IJmuiden

Handtekening  partner1 Handtekening  partner2

(s.v.p. kopie paspoort / identiteitskaart bijvoegen)
Voor alle duidelijkheid:
Het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het maatschappelijk verkeer.
De officiële of wettige naam die iemand heeft, verandert niet door deze keuze.
Keuze 2,3 of 4 komt helaas niet tot uiting in het trouwboekje.
In het trouwboekje wordt, zowel bij “Geslachtsnaam voor het huwelijk” als bij “Geslachtsnaam na het huwelijk”, de officiële of wettige 
naam vermeld
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Overeenkomst burgerlijk huwelijk op locatie

De ondergetekenden,

De gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden, in deze ingevolge artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de 
burgemeester, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2000, 

hierna te noemen: 'de gemeente'

en

De beheerder/ exploitant van de locatie: 

naam locatie        adres

in deze vertegenwoordigd door :       (naam beheerder)

hierna te noemen: 'de beheerder'

en

Het aanstaand bruidspaar: 

geslachtsnaam:                                                                geslachtsnaam:

voornamen:                                                                      voornamen:

adres:                                                         

hierna te noemen 'het bruidspaar'

Overwegende, 

dat het bruidspaar gekozen heeft voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk in de gemeente Velsen op de hierboven genoemde locatie die 
op ondergenoemde datum en gedurende ondergenoemde tijdspanne de status van gemeentehuis heeft:

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

1. Dat het huwelijk zal worden gesloten op de hierboven genoemde locatie als gemeentehuis op:

      (dag en datum);

 tussen      uur en   uur (maximaal 75 minuten)

2. Dat de huwelijksceremonie zelf ongeveer 25 minuten in beslag neemt. Dat deze 25 minuten vallen binnen de maximale tijdsduur  
 van 75 minuten dat de locatie de status heeft van gemeentehuis;

3. Dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de huwelijksvoltrekking een officieel karakter heeft en dat deze onafgebroken door de  
 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zal worden verricht. Dat na het officiële gedeelte de buitengewoon ambtenaar van  
 de burgerlijke stand met zijn begeleider de trouwlocatie verlaat en dat daarna pas gelegenheid bestaat voor (eventuele) gastsprekers  
 en felicitaties voor het bruidspaar;

4. Dat deze officiële huwelijksvoltrekking zal aanvangen om   uur;

5. Dat tijdens de officiële huwelijksvoltrekking geen spijzen en dranken mogen worden gebruikt;

6. Dat mocht de huwelijksvoltrekking niet op het afgesproken tijdstip kunnen aanvangen of langer duren dan afgesproken door een  
 oorzaak aan de kant van het echtpaar dan de extra kosten hiervan voor de rekening van het echtpaar zullen zijn;

7. Dat de beheerder de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking als onder artikel 1 genoemd ter beschikking stelt aan de  
 gemeente, dat de wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente en dat gedurende deze periode de  
 locatie de status van gemeentehuis heeft;

8. Dat deze status als gemeentehuis inhoudt dat de gemeente in persoon van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de  
 gang van zaken tijdens de huwelijksvoltrekking bepaalt met dien verstande dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tijdens de uit- 
 oefening van zijn functie het gemeentehuis c.q. de locatie niet mag verlaten en dat hij/zij het huwelijk alleen mag voltrekken op de  
 genoemde locatie;

9. Dat de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking voor een ieder vrij toegankelijk dient te zijn;

10. Dat indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, deze geheel voor  rekening van het bruidspaar komt,  
 dit naast het tarief dat al aan de gemeente is verschuldigd als genoemd in de bijlage van deze overeenkomst;
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11. Dat voor de inrichting en aankleding van de locatie het bruidspaar verantwoordelijk is en dat de aanpassing van de locatie op het  
 verzoek van het bruidspaar plaatsvindt in nauw overleg met de beheerder. Dat in ieder geval voor de huwelijksvoltrekking een tafel,  
 stoelen, voldoende verlichting en een geluidsinstallatie aanwezig dienen te zijn;

12. Dat indien de huwelijksvoltrekking in de open lucht plaatsvindt, er voor wordt gezorgd dat de ambtenaar en de begeleider beschut  
 zijn tegen de weersomstandigheden (overkapping tegen de regen en/of krachtige zon, afscherming tegen de wind, etc.) zodat de  
 huwelijksvoltrekking ongehinderd kan plaatsvinden;

13. Dat het niet voldoen aan de bepalingen onder nummer 11 en 12 voor de gemeente redenen kunnen zijn de huwelijksvoltrekking niet  
 op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden;

14. Dat de gemeente geen rechtsmacht heeft over de locatie en dat het bruidspaar de gemeente bijgevolg niet aansprakelijk kan stellen  
 voor zaken met betrekking tot deze locatie; 

15. Dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is en dat eventuele geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk  
 door middel van goed overleg tot een oplossing zullen worden gebracht;

16. Dat als dit bovengenoemde overleg niet tot een oplossing leidt het geschil aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, zal  
 worden voorgelegd. 

Aldus overeengekomen in de gemeente Velsen. 

De gemeente,                                          de beheerder,                                         het bruidspaar,

op (datum)                     op (datum)     op (datum)
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Bruidspaar;

Datum huwelijk;

Gegevens buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

Naam en voornamen;

Geboortedatum en plaats;

Adres;

Telefoonnummer;

Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente;

Bij dit verzoek toevoegen:
Kopie paspoort / identiteitskaart van het bruidspaar
Kopie paspoort / identiteitskaart van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Kopie beëdiging rechtbank van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Kopie besluit benoeming van het college van B&W waar de buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand in dienst is.

Het leges bedrag dient tezamen met het voornemen van het huwelijks/
partnerschapsregistratie te worden voldaan.

Verzoek buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke Verzoek buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand komende vanuit een andere gemeente dan Velsen.stand komende vanuit een andere gemeente dan Velsen.
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Ondergetekende 

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboren op te

Nationaliteit

Nummer identiteits-
bewijs

heeft te kennen gegeven een         huwelijk          geregistreerd partnerschap* te willen aangaan met:

Verklaring

ex. Artikel 1:44 lid 1 onder j BW een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf ogv art.8 onder b, d of e Vw2000

Huwelijk in gemeente Velsen

Omdat tenminste één van de partijen niet de Nederlandse nationaliteit bezit verklaart ondergetekende dat het voornemen om in het huwe-
lijk te treden / een geregistreerd partnerschap aan te gaan niet kenbaar wordt gemaakt met het oogmerk om verblijfsrecht in 
Nederland te verkrijgen.

Ondergetekende verklaart de gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld.

Gemeente Velsen Datum

Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner

Geslachtsnaam

Voorna(a)m(en)

Geboren op te

Nationaliteit

Nummer identiteits-
bewijs


