Aanvraag trouwambtenaar
voor één dag
(al benoemd en beëdigd)
Aanvraagformulier en bijlagen
Vult u dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente neemt alleen een volledig ingevuld en ondertekend
formulier in behandeling.
Bij inlevering van de melding en dit aanvraagformulier, graag de volgende bewijsstukken meenemen:
Afschrift geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar;
Afschrift van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank;
Afschrift van het benoemingsbesluit in de andere gemeente.
Bij wensen u alvast een leuke trouwdag of partnerschapsdag toe en veel succes bij de voorbereiding.

Gegevens bruidspaar
partner 1

partner 2

0 man
0 vrouw

0 man
0 vrouw

Geslachtsnaam

Voornamen

Geboortedatum

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

e-mailadres

Gegevens trouwambtenaar voor één dag
Geslachtsnaam en voorletters:
0 man
0 vrouw
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Werkzaam als trouwambtenaar bij de
gemeente:

Gegevens huwelijk
Datum en tijd huwelijk

Locatie huwelijk

Verklaring partners

Verklaring trouwambtenaar

Het is ons bekend dat de trouwambtenaar geen vergoeding ontvangt van de gemeente
Wijdemeren. Voor de benoeming van de trouwambtenaar is leges verschuldigd.
Het is ons bekend, dat de gemeente Wijdemeren niet inhoudelijk verantwoordelijk is voor
de huwelijksspeech.
Ondergetekenden geven tevens toestemming voor het gebruik van hun gegevens t.b.v.
het behandelen van deze aanvraag.
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Wet bescherming
persoonsgegevens van toepassing. Zie rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.
Plaats en datum:
Handtekeningen partners:

Handtekening:

Toelichting
Aanvraagformulier trouwambtenaar voor één dag
(al benoemd en beëdigd)
Iemand die trouwambtenaar is in een andere gemeente, kan een huwelijk voltrekken in de
gemeente Wijdemeren. De aanvraag hiervoor dient u in met dit formulier. Deze persoon
wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
(babs) van de gemeente Wijdemeren.
Als u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie heeft vastgelegd, kunt u een schriftelijk verzoek
indienen voor een trouwambtenaar van buiten de gemeente Wijdemeren.
Het verzoek moet u tenminste 6 weken voor de huwelijksdatum ingediend hebben.
Voor meer informatie over huwelijk en geregistreerd partnerschap kijkt u op
wijdemeren.nl/huwelijk. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden bij deze
aanvraag.
Wanneer wordt gesproken over bruidspaar, huwelijk, trouwen en trouwdag wordt
respectievelijk ook bedoeld geregistreerde partners, geregistreerd partnerschap,
partnerschap registreren en partnerschapsdag.

