
Melding van voorgenomen geregistreerd 

partnerschap 

Aanstaande partner 1 

BSN (indien bekend)  

Geslachtsnaam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, - land  

Adres, postcode en woonplaats  

Nationaliteit(en)  

Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / 

gescheiden / weduwe / weduwnaar / ontbonden 

geregistreerd partner (*) 

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner; de gegevens van 

laatste huwelijksrelatie/ partnerschapsrelatie 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)  

Datum en plaats voltrekking  

Datum en plaats ontbinding  

Gegevens ouders aanstaande partner 1 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) 

ouder 1 

 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) 

ouder 2 

 

Overige relevante gegevens aanstaande partner 1 

Zoals: eerder ontbonden 

huwelijken, geregistreerde 

partnerschappen, kinderen 

 



Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in 

de zijlinie? (***) 

Als het antwoord ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen 

(overleg met de gemeente waar u uw voorgenomen 

huwelijk meldt). 

Ja/ Nee (*) 

Ik verklaar 

• een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met __________________ (**)  

• 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 en 

• de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het 

geregistreerd partnerschap. 

Plaats 

 

Datum 

 

Handtekening 

 

 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  

(**) naam aanstaande echtgeno(o)t(e) invullen.  

(***) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef. 



Aanstaande partner 2 

BSN (indien bekend)  

Geslachtsnaam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, - land  

Adres, postcode en woonplaats  

Nationaliteit(en)  

Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / 

gescheiden / weduwe / weduwnaar / ontbonden 

geregistreerd partner (*) 

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner; de gegevens van 

laatste huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)  

Datum en plaats voltrekking  

Datum en plaats ontbinding  

Gegevens ouders aanstaande partner 2 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) 

ouder 1 

 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) 

ouder 2 

 

Overige relevante gegevens aanstaande partner 2 

Zoals: eerder ontbonden 

huwelijken, geregistreerde 

partnerschappen, kinderen 

 

Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in 

de zijlinie? (***) 

Als het antwoord ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen 

(overleg met de gemeente waar u uw voorgenomen 

huwelijk meldt). 

Ja/ Nee (*) 



Ik verklaar 

• een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met __________________ (**) 

• 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 en 

• de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het 

geregistreerd partnerschap 

Plaats 

 

Datum 

 

Handtekening 

 

 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  

(**) naam aanstaande echtgeno(o)t(e) invullen.  

(***) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef. 



Gegevens van voorgenomen geregistreerd partnerschap 

Locatie  Trouwzaal Het Huis van Waalre 

 De oude Willibrorduskerk  

 Op zelfgekozen locatie*  

 Spreekkamer Het Huis van Waalre (Let op: 

alleen op ma en di om 09.00 uur en max 8 

personen) 

Gewenste datum en tijd  

E-mailadres  

Telefoonnummer(s)  

Gegevens getuigen (minimaal 2, maximaal 4 meerderjarige 

getuigen) 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)   

Geboortedatum   

Adres  

BSN (indien bekend)  

 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)   

Geboortedatum   

Adres  

BSN (indien bekend)  

 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)   

Geboortedatum   

Adres  

BSN (indien bekend)  

 

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)   

Geboortedatum   

Adres  

BSN (indien bekend)  

* zie voor voorwaarden: www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/trouwlocaties.html 

http://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/trouwlocaties.html


Als één van u geen onderdaan is van de Europese Unie, dan tekent u beiden hieronder nog 

een keer. U verklaart door deze extra ondertekening dat u niet het doel heeft om met dit 

geregistreerd partnerschap toelating tot Nederland te (ver)krijgen. 

Handtekening partner 1 

 

Handtekening partner 2 

 

 

Aanstaande geregistreerden gaan akkoord dat hun naam en 

(email)adres worden gebruikt voor het toesturen van een 

klanttevredenheidsenquête. Het klanttevredenheidsenquêteformulier 

wordt gebruikt voor de evaluatie van onze dienstverlening en wordt 3 

maanden bewaard.  

 Akkoord 

 

Dit formulier en de door u aanvullend verstrekte gegevens (mondeling of digitaal) worden 

gebruikt voor de voltrekking van het huwelijk en 18 maanden bewaard. 

 

Dit formulier wordt gebruikt indien de echtgenoten de Nederlandse nationaliteit bezitten; 

dan wel gemeenschapsonderdaan zijn of een verblijfsvergunning regulier of asiel voor 

onbepaalde tijd bezitten. Pas nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand beide 

ingevulde en ondertekende formulieren van a.s. bruidspaar heeft ontvangen gaat de 

wachttijd van 14 dagen in. 

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met kopieën van geldige 

legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten en getuigen naar:  

Gemeente Waalre 

Afdeling Burgerzaken  

Postbus 10.000  

5580 GA Waalre 

 



Mocht u een voorkeur hebben voor 1 van onze BABS-en dan kunt u dit hieronder kenbaar 

maken. Wij proberen met uw voorkeur rekening te houden maar kunnen dit niet 

garanderen.  
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