AANVRAAGFORMULIER AANWIJZEN TROUWAMBTENAAR VOOR ÉÉN DAG
Toelichting






Iemand die trouwambtenaar is in een andere gemeente kan een huwelijk/geregistreerd
partnerschap voltrekken in de gemeente Montferland. Met dit formulier dient u de aanvraag
in.
Deze persoon wordt dan voor uw trouwdag aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand (babs) van de gemeente Montferland.
Als u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie (of partnerschap) heeft vastgelegd, kunt u een
schriftelijk verzoek indienen voor een trouwambtenaar van buiten de gemeente
Montferland.
Het verzoek dient u tenminste drie maanden voor de huwelijks- of partnerschapsdatum
ingediend te hebben.
Vul dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente neemt alleen een volledig ingevuld
en ondertekend formulier met bijlagen in behandeling.

1) Gegevens Aanstaande bruidspaar / geregistreerde partners
Naam en voorletters (1)

Naam en voorletters (2)

______________________________

___________________________________

Adres, postcode en woonplaats
______________________________________________________________________________
Telefoonnummer

emailadres

_______________________________

___________________________________

Datum en tijdstip huwelijk / geregistreerd partnerschap
__________________________________________________

2) Gegevens trouwambtenaar voor één dag
Verzoeken aan te wijzen als trouwambtenaar voor één dag:
Naam en voorletters

_________________________________________

Geboortedatum

_________________________________________

Adres

_________________________________________

Telefoonnummer

___________________

man / vrouw

e-mail adres ____________________________

werkzaam als trouwambtenaar bij gemeente __________________________________________

3) Verklaring bruidspaar/partners
Het is ons bekend dat de trouwambtenaar geen vergoeding ontvangt van de gemeente
Montferland. De huwelijksleges (de kosten die u aan de gemeente Montferland betaalt) blijven
hetzelfde.

Plaats en datum:

____________________________________________________________

Handtekeningen:

(1)______________________

(2)___________________________

4) Verklaring trouwambtenaar
Ik ben bereid genoemd huwelijk/geregistreerd partnerschap te voltrekken
Plaats en datum:

____________________________________________________________

Handtekening trouwambtenaar (3) _________________________________________________

Bij uw aanvraag aanwijzen trouwambtenaar voor één dag moeten de volgende stukken
worden overlegd:






Dit formulier compleet ingevuld en door allen (3) ondertekend
Kopie geldig identiteitsbewijs van bruidspaar/geregistreerde partners
Kopie geldig identiteitsbewijs van aan te wijzen trouwambtenaar
Kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank
Kopie van het benoemings- of aanwijzingsbesluit in de andere gemeente

Dit verzoek met bijlagen dient u bij te voegen tijdens uw digitale aangifte huwelijk of geregistreerd
partnerschap via www.montferland.info.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers burgerlijke stand: 0316-291375

