Gemeente Haarlem

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke
stand

Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Ontvangstdatum

Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen

Melding voorgenomen huwelijk /
geregistreerd partnerschap

1
1a

Melding
Ik doe melding van

Een voorgenomen huwelijk

		
Een voorgenomen geregistreerd partnerschap
2

Uw gegevens

2a
BSN (als dit bekend is)					
																			
2b
Achternaam												
2c

Voornamen														Geboortedatum				

2d

Geboorteplaats														Geboorteland				

2e

Adres

2f

Postcode/woonplaats

2g

Nationaliteit(en)

2g

Burgerlijke staat

Ongehuwd of geen geregistreerd partnerschap 					

Ga naar vraag 4

		
Gescheiden of gescheiden geregistreerd partner					

Ga naar vraag 3

		
Weduwe / weduwnaar of achtergebleven geregistreerd partner

Ga naar vraag 3

3
3a

Eerdere verbintenis
Ik was eerder

Geregistreerd partner		

Gehuwd

3b

Achternaam
van echtgeno(o)t(e) of partner												

3c

Voornamen												

3d

Datum en plaats voltrekking

3e

Datum en plaats ontbinding

4

Gegevens van uw ouders

		
4a

Achternaam en voornamen ouder 1												

4b

Achternaam en voornamen ouder 2												

5

Bloedverwanten

5a

Zijn u en uw partner neef/nicht,
nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef,
tante/nicht of tante/neef?
Nee
Ja
						Zo ja, dan moet u een extra verklaring afleggen. Een medewerker van de gemeente neemt

hierover contact met u op.

6

Onder voogdij of curatele

6a

Bent u minderjarig of staat u onder
curatele/voogdij?

6b

Naam curator/voogd/degene(n)
van wie toestemming vereist is

6c

Adres

6d

Nee, ga door naar de vraag 8

Ja, vul de gegevens hieronder in

Tefeloon													   
Mobiel			

0316

7
7a

Gezag over kinderen
Heeft u het gezag over kinderen
uit een voorgaand huwelijk/
geregisteerd partnerschap*?

Nee, ga door naar de vraag 9

Ja, vul de gegevens hieronder in

Achternaam		Voorna(a)m(en)						Geboortedatum			Geboorteplaats
1
2
3
4
5
6

8
Verklaring
Ik verklaar
		
		 • een huwelijk / geregistreerd partnerschap* aan te willen gaan met (invullen):

		
		
		

9

Bijlagen

		

•	dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld
•	geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn aan
•	de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk / geregistreerd partnerschap*.

•

Kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

10
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
		
		Naam
		Plaats
		Datum
		Handtekening

Het ingevulde formulier en eventueel bijbehorende documenten kunt u sturen naar
antwoord@haarlem.nl of per post naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Meer informatie:
telefoon: 14 023 (op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur), e-mail: antwoord@haarlem.nl

2

