Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

U doet een melding van een voorgenomen:


1. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 1









2. Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap de gegevens van uw laatste
huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie

3. Gegevens van uw ouders

4. Overige relevante gegevens van u zelf

5. Kinderen tot wie echtgenoot/partner 1 in familierechterlijke betrekking staat

6. Overige relevante gegevens van u zelf

7. Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie**:

ja / nee *

8. Hebt u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?
ja / nee *

9. Staat u onder curatele?

ja / nee *

Ik verklaar:
- een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
echtgenoot/partner;
- dat de bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
- geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
aangegaan dan bovengenoemd;
- niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating
tot Nederland te krijgen, dan wel medewerking te verlenen om met dit huwelijk/geregistreerd
partnerschap mijn aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner toelating tot Nederland
te verschaffen en
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
huwelijk/geregistreerd partnerschap.
10. Ondertekening

11. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 2









12. Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap de gegevens van uw laatste
huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie

13. Nadere gegevens van uw ouders

14. Overige gegevens van u zelf

15. Kinderen tot wie echtgenoot/partner 2 in familierechterlijke betrekking staat

16. Overige relevante gegevens van u zelf

17. Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie**:

ja / nee *

18. Hebt u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?
ja / nee *

19. Staat u onder curatele?

ja / nee *

Ik verklaar:
- een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
echtgenoot/partner;
- dat de bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
- geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
aangegaan dan bovengenoemd;
- niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating
tot Nederland te krijgen, dan wel medewerking te verlenen om met dit huwelijk/geregistreerd
partnerschap mijn aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner toelating tot Nederland
te verschaffen en
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
huwelijk/geregistreerd partnerschap.
20. Ondertekening

21. Gegevens voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

22. Gegevens getuigen (minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen)

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

Opsturen:

