Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

U doet een melding van een voorgenomen:


1. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 1
Achternaam:
_____________________________________________________
Voorna(a)m(en):
_____________________________________________________
Geboortedatum:
_____________________________________________________
Geboorteplaats, -land:
_____________________________________________________
Straat en huisnummer:
_____________________________________________________
Postcode en woonplaats:
_____________________________________________________
Nationaliteit(en):
_____________________________________________________
Burgerlijke staat:
□ ongehuwd □ geen geregistreerd partnerschap
□ gescheiden □ weduwe
□ weduwnaar □ ontbonden geregistreerd partner
BSN (indien bekend):
_____________________________________________________
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

4a. Heeft u samen al kinderen?

ja/nee*

5. Staat u onder curatele?

ja/nee *

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

ja/nee *

Ik verklaar:
- een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
echtgenoot/partner;
- 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/
geregistreerd partnerschap.
7. Ondertekening
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8. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 2
Achternaam:
_____________________________________________________
Voorna(a)m(en):
_____________________________________________________
Geboortedatum:
_____________________________________________________
Geboorteplaats, -land:
_____________________________________________________
Straat en huisnummer:
_____________________________________________________
Postcode en woonplaats:
_____________________________________________________
Nationaliteit(en):
_____________________________________________________
Burgerlijke staat:
□ ongehuwd □ geen geregistreerd partnerschap
□ gescheiden □ weduwe
□ weduwnaar □ ontbonden geregistreerd partner
BSN (indien bekend):
_____________________________________________________
9.

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

10.

Gegevens van uw ouders

11.

Overige relevante gegevens van u zelf

11a. Heeft u samen al kinderen?

ja/nee*

12.

Staat u onder curatele?

ja / nee *

13.

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

ja / nee *
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Ik verklaar:
- een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
echtgenoot/partner;
- 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/
geregistreerd partnerschap.
14. Ondertekening

15. Gegevens voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap
Gemeente:
___________________________________
Gewenste datum:
___________________________________
Gewenst tijdstip:
___________________________________
Gewenste locatie:
___________________________________
Uw email:
___________________________________
Uw telefoonnummer:
___________________________________
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16. Gegevens getuigen (minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen)

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

In te vullen door de ambtenaar van burgerlijke stand.
Datum ontvangst:
Opsturen:
Per post: Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB HOOGEZAND
Of per mail: info-contactplein@midden-groningen.nl.
Na ontvangst van de melding nemen wij contact met u op.
Meer informatie: (0598) 37 38 60
www.midden-groningen.nl
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