
[huw/12]

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (GP)

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande echtgenoten/partners én getuigen 
bij. 
_______________________________________________________________________________

Gemeente huwelijk/GP  : Soest

Soort verbintenis  : huwelijk of geregistreerd partnerschap *)

Welke ceremonie kiest u : uitgebreide/eenvoudige/gratis *)

Datum huwelijk/GP  :

Tijdstip huwelijk/GP  :

Locatie huwelijk/GP  :

Indien bekend,

Burgerservicenummer echtgeno(o)t(e) /partner 1:

Burgerservicenummer echtgeno(o)t(e) /partner 2: 

_______________________________________________________________________________

Aanstaande Echtgeno(o)t(e) /partner 1

Geslachtsnaam   :

Voornamen   :

Geslacht   :

Geboortedatum  :

Geboorteplaats en - land :

Adres en woonplaats  :

Nationaliteit   :

Burgerlijke staat : ongehuwd; geen GP; gescheiden; ontbonden GP; weduwe;

weduwnaar *)

Indien eerder gehuwd of geregistreerd partner de gegevens van laatste huwelijks- of 

partnerschapsrelatie:

Geslachtsnaam :

Voornamen :

Datum en plaats voltrekking :

Datum en plaats ontbinding :

Gegevens ouders

Geslachtsnaam ouder 1 :

Voornamen ouder 1 voluit :

Geslachtsnaam ouder 2 :

Voornamen ouder 2 voluit :

1
*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.



Kinderen tot wie hij/zij in familierechtelijke betrekking staat

Geslachtsnaam   :

Voornamen voluit    :

Geboortedatum, -plaats en –land:

Geboortetijd   :

Wilt u deze gegevens in het trouw/GP boekje vermeld hebben? Ja/nee

Geslachtsnaam   :

Voornamen voluit    :

Geboortedatum, -plaats en –land:

Geboortetijd   :

Wilt u deze gegevens in het trouw/GP boekje vermeld hebben? Ja/nee

Andere relevante gegevens, zoals eerder ontbonden huwelijken/GP en/of kinderen (uit een 

voorgaand huwelijk/Partnerschap die onder uw gezag staan):

----------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------------

----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

Uw contactgegevens

Telefoonnummer  :

Email adres   :

Identiteitsdocument en verblijfsgegevens

Verblijfsdocumentnummer
(bij niet-Nederlander)  :

Geldig tot   :

ID-documentnummer  :

geldig tot    :

plaats en datum afgifte  :

Indien tijdelijk in Nederland, wat is de duur van het verblijf in Nederland:

Bij permanent verblijf in het buitenland,  bewijs van burgerlijke staat en woonplaats (let op 

eventueel legalisatievereiste). Omschrijving van het document:

Bewijsstuk meesturen.
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*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.



Aanstaande Echtgeno(o)t(e)/ partner 2

Geslachtsnaam   :

Voornamen   :

Geslacht   :

Geboortedatum  :

Geboorteplaats en - land :

Adres en woonplaats  :

Nationaliteit   :

Burgerlijke staat : ongehuwd; geen GP; gescheiden; ontbonden GP;  weduwe;

weduwnaar *)

Indien eerder gehuwd of geregistreerd partner de gegevens van laatste huwelijks- of geregistreerd 

partnerschapsrelatie:

Geslachtsnaam :

Voornamen :

Datum en plaats voltrekking :

Datum en plaats ontbinding :

Gegevens ouders

Geslachtsnaam ouder 1 :

Voornamen ouder 1 voluit :

Geslachtsnaam ouder 2 :

Voornamen ouder 2 voluit :

Kinderen tot wie hij/zij in familierechtelijke betrekking staat

Geslachtsnaam   :

Voornamen voluit    :

Geboortedatum, -plaats en –land:

Geboortetijd   :

Wilt u deze gegevens in het trouw/GP boekje vermeld hebben? Ja/nee

Geslachtsnaam   :

Voornamen voluit    :

Geboortedatum, -plaats en –land:

Geboortetijd   :

Wilt u deze gegevens in het trouw/GP boekje vermeld hebben? Ja/nee
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*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.



Andere relevante gegevens, zoals eerder ontbonden huwelijken/GP en/of kinderen (uit een 

voorgaand huwelijk/Partnerschap die onder uw gezag staan):

----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

Uw Contactgegevens

Telefoonnummer  :

Email adres   :

Identiteitsdocument en verblijfsgegevens

Verblijfsdocumentnummer
(bij niet-Nederlander)  :

Geldig tot   :

ID-documentnummer  :

geldig tot    :

plaats en datum afgifte  :

Indien tijdelijk in Nederland, wat is de duur van het verblijf in Nederland:

Bij permanent verblijf in het buitenland,  bewijs van burgerlijke staat en woonplaats (let op 

eventueel legalisatievereiste). Omschrijving van het document:

Bewijsstuk meesturen.

4
*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.



Curatele

Staat een van u of beiden onder curatele?:  ja/nee *)

zo ja, wie staat onder curatele?
wie is de curator en wat zijn de contactgegevens?:

Bloedverwantschap

Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie?  Ja/nee*)

Hiermee wordt bedoeld: neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht of tante/neef.

Zo ja, dan moet u een extra verklaring afleggen. Overleg dit met de gemeente.

Ondergetekenden verklaren:
- een huwelijk / geregistreerd partnerschap*)  met elkaar aan te willen gaan;

- vorenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld;

- geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn aangegaan 

dan hiervoor genoemd;

- niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk of GP toelating tot Nederland te krijgen **) en

- de intentie te hebben te gaan voldoen aan de plichten verbonden aan een huwelijk/geregistreerd

partnerschap.

Plaats:

Datum:

Plaats:

Datum:

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner 1 Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner 2
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*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.



Nadere gegevens o.a. voor opmaak van huwelijksakte of akte GP

Trouwboekje/boekje partnerschap

Ingeval van een kosteloze huwelijkssluiting, partnerschapsregistratie of eenvoudige ceremonie:

Wilt u een trouw- of partnerschapsboekje?  Ja/nee *)
Hiervoor betaalt u kosten zie www.soest.nl (trouwen en partnerschap)

Bij een uitgebreide ceremonie ontvangt u standaard een trouw- of partnerschapsboekje. 
Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Naamgebruik

Na het huwelijk of partnerschap behoudt u de naam die u had. Wel kunt u een keuze maken voor 
hoe u wenst te worden aangeschreven in het maatschappelijk verkeer. Dit noemen we 
naamgebruik.
Wilt u voortaan anders aangeschreven worden? Kijk voor de mogelijkheden op de website van uw
woonplaats. Voor Soest kijkt u op www.soest.nl (naamgebruik).

Voeg kopieën van geldige identiteitsbewijzen van de aanstaande echtgenoten/partners én 
getuigen bij. Stuur het gehele formulier in!

let op: u kunt deze melding pas toezenden nadat u telefonisch geopteerd heeft voor een 
huwelijks/GP-datum bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Soest.

Er geldt een wachttijd van 2 weken na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Deze melding is een jaar geldig na ondertekening.
----------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------

Datum ontvangst door de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente SOEST:
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*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.

http://www.soest.nl/
http://www.soest.nl/


Betreft huwelijk/partnerschap tussen:

echtgeno(o)t(e)/partner 1:

echtgeno(o)t(e)/partner 2:

Trouwdatum/datum 
partnerschap:

Gegevens van de getuigen:
Voorwaarden: minimaal 2 maximaal 4 personen; alle getuigen moeten meerderjarig zijn op
trouwdatum of datum partnerschap.

Geslachtsnaam : Geslachtsnaam :

Voornamen voluit: Voornamen voluit:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Adres en woonplaats: Adres en woonplaats:

Burgerservicenummer: Burgerservicenummer:

Geslachtsnaam : Geslachtsnaam :

Voornamen voluit: Voornamen voluit:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Adres en woonplaats: Adres en woonplaats:

Burgerservicenummer: Burgerservicenummer:
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*) doorhalen wat niet van toepassing is
**) alleen van toepassing in de volgende situatie. U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen 
gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent 
permanent woonachtig in het buitenland.


