
                        

 

 

 
Formulier  Gegevensstaat huwelijk /geregistreerd partnerschap 
 
Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dient u dit formulier vooraf in te 
vullen. Aan de hand van de gegevensstaat laat de gemeente binnen 14 dagen weten of u nog andere 
gegevens moet overleggen. 
Pas nadat de gegevens compleet zijn, nemen wij contact met u op om de datum voor  het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap af te spreken. 
 
Indienen bij 
Gemeente Zoeterwoude 
Afdeling burgerzaken 
Postbus 34 
2380 AA  Zoeterwoude 
 
 
1.     Gegevens partners 
 Partner 1 
  
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Geboortedatum:    
 Telefoonnummer:    
 E-mail:     
     
 Partner 2    
     
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Geboortedatum:    
 Telefoonnummer:    
     
Let op! Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort / identiteitskaart / rijbewijs / verblijfsvergunning) 
 van beide partners bijvoegen. 
     
2.     U kiest voor: 
 Datum:    
   Huwelijk   Geregistreerd partnerschap  
  



  

 Indien u kiest voor een huwelijk, volgt er ook een kerkelijk huwelijk/religieuze inzegening? 
   Ja   Nee   
    
3.     Gaat u na uw huwelijk of partnerschap samen op 1 (nieuw) adres wonen? 
   Ja   Nee   we wonen al samen op onderstaand adres 
  
 Bij ja:  Vul hieronder de adresgegevens in 
 Adres:  
 Postcode/woonplaats:  
   
4.     Bent u al eerder gehuwd geweest of heeft er al eerder een geregistreerd         
 partnerschapsregistratie plaatsgevonden? 
  
 Partner 1   Ja   Nee 
 Bij ja: Vult u voornamen en achternaam van eerdere partner(s) in 
 1.  
 2.  
 3.  
  
 Partner 2   Ja   Nee 
 Bij ja: Vult u voornamen en achternaam van eerdere partner(s) in 
 1.  
 2.  
 3.  
   
5.     Hebt u op meerderjarige leeftijd in het buitenland gewoond?  
   
 Partner 1   Ja   Nee 
 Bij ja: In welk(e) land(en) en in welke periode(n)? 
 Land:  Periode: 
    
 Partner 2   Ja   Nee 
 Bij ja: In welk(e) land(en) en in welke periode(n)? 
 Land:  Periode: 
   
6.     Hebt u samen kinderen uit de huidige relatie?  
   Ja   Nee   
   
7.     Hebt u een kind/meerdere kinderen uit een vorige relatie? 
   
   Ja   Nee   
  
 Bij ja: Vult u hieronder de gegevens van uw kind(eren) in 
   
 Kind 1    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Geboortedatum:    
     



  

 Kind 2    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Geboortedatum:    
   
 Kind 3    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Geboortedatum:    
   
   
8.     Getuigen (minimaal 2 personen, maximaal 4 personen) 
   
Let op! Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort / identiteitskaart / rijbewijs / verblijfsvergunning) 
 van alle vermelde getuigen bijvoegen. 
   
   
 Getuige 1    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Relatie met paar:    
   
 Getuige 2    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Relatie met paar:    
     
 Getuige 3    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Relatie met paar:    
     
 Getuige 4    
 Volledige voornamen:   m / v  
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Relatie met paar:    
     
     
     



  

9.     Vindt uw huwelijk of partnerschapsregistratie plaats in de gemeente Zoeterwoude?  
   Ja  (gaat u verder naar vraag 9b.)   Nee  (gaat u verder naar vraag 9a.) 
   
 9a.  Bij nee: In welke gemeente trouwt u of wordt uw partnerschapsregistratie voltrokken? 
  
   
   
   
   
 9b.  Bij ja: Op welke locatie trouwt u? 
  Commissiekamer van het gemeentehuis (bij kosteloze/budgethuwelijken) 
  Raadzaal van het gemeentehuis 
  Dorpskerk 
  Voormalige boerderij (Let op: maximaal 40 personen, van mei tot oktober geopend) 
  Muziekcentrum 
  De Meester Café en Zalen 
  Café De Vriendschap 
  Multicentrum De Eendenkooi 
  Café Rijnegom 
  Eigen locatie, vul hieronder de adresgegevens in: 
 Adres:  
 Postcode/woonplaats:  
   
10.   Wenst u een trouw- of partnerschapsboekje?  
   Ja  (gaat u verder naar vraag 10a.)   Nee  (gaat u verder naar vraag 11.) 
     
 10a. Geef hieronder uw voorkeur aan? 
  Omslag zwart 
    
   Boekje getypt 
  Boekje gekalligrafeerd 
   
11.   In welke vorm wenst u aangesproken te worden?  
  Roepnaam 
  Volledige namen 
   
 11a. Mogen wij u tutoyeren?  
   Ja   Nee  
   
    
12.   Ringwisseling  
   Ja   Nee   
     
 Bij ja: Vult u in door wie worden de ringen gegeven worden 
 Roepnaam:    
 Tussenvoegsel:    
 Achternaam:    
 Familiebetrekking:    
     
 
13.   Zijn er nog wensen of zaken waar wij rekening mee moeten houden? 



  

   Ja   Nee   
     
 Bij ja: Verzoek een toelichting te geven 

 

 
 
 
 
 
 

  
14.   Wilt u na het huwelijk / geregistreerd partnerschap een internationaal uittreksel van de akte   
 ontvangen? (eventueel nodig voor consulaat / ambassade) 

   Ja 
 
  Nee 
 

  

 
 

    

15.   Geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door het team 
Burgerzaken/KCC van de gemeente Zoeterwoude en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand?            

  Ja 
 
  Nee 
 

 
 
 
16. Ondertekening 

     
 Plaats ondertekening:    
 Datum ondertekening:    
     
 Handtekening partner 1:  

 
   

 Handtekening partner 2:  
 
   

   
 

 

In te vullen door ambtenaar van de gemeente Zoeterwoude 
 
 Totaal bedrag €    
  Contante betaling Datum betaling:  
  Pinbetaling Datum betaling:  
  Overboeking bank   
     
 Paraaf 

 
 
 

 


