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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Melding voorgenomen geregistreerd 

partnerschap 

U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een 

verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of asiel voor onbepaalde tijd. 

Aanstaande partner 1: 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Roepnaam  :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

Nationaliteit(en)  :          

 

Burgerlijke staat:  ☐ Ongehuwd/ geen geregistreerd partnerschap 

    ☐ Gescheiden/ ongebonden geregistreerd partnerschap 

    ☐ Weduwe/ weduwnaar  

 

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner. De gegevens van laatste 

huwelijksrelatie/ partnerschapsrelatie 

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Datum en plaats voltrekking :          

Datum en plaats ontbinding :          

 

Overige relevante gegevens :          

aanstaande echtgenoot 1             

(zoals eerder ontbonden              

huwelijken en/of               

geregistreerde partner-             

schappen en/of kinderen)            

 

 

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap? 

ja/nee * 

Zo ja, vul achternaam, voornamen, geboortedatum en plaats in:  

             

             

             

             

 

Staat u onder curatele: ja/nee *  

Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist: 
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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Naamgebruik na geregistreerd partnerschap (zie 

www.gemeentemaashorst.nl)  

Ondergetekende 

Naam    :           

Voornamen   :           

Geboren op  :           

 

Deelt het gemeentebestuur van Maashorst mede, dat hij/zij met ingang van: ___/___/_______ 

wenst te worden aangeschreven met: 

☐ uitsluitend zijn/haar eigen achternaam 

☐ de achternaam van zijn/haar partner gevolgd door zijn/haar eigen achternaam 

☐ zijn/haar eigen achternaam gevolgd door de achternaam van zijn/haar partner 

☐ uitsluitend de achternaam van zijn/haar partner 

 

Ondertekening: 

Plaats en datum :            

Handtekening: 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemeentemaashorst.nl/
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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Ik verklaar: 

 Een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande 

 

            

 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; 

 niet het oogmerk te hebben om met dit geregistreerd partnerschap toelating tot 

Nederland te krijgen; 

 dat ik geen bloedverwant ben in de derde of vierde graad (neef, nicht, tante etc.) in 

de zijlinie van mijn aanstaande echtgeno(o)t(e) en 

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

partnerschap. 

 

Datum en ondertekening 

Plaats en datum :            

Handtekening: 
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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Aanstaande echtgenoot 2: 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Roepnaam  :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

Nationaliteit(en)  :          

 

Burgerlijke staat:  ☐ Ongehuwd/ geen geregistreerd partnerschap 

    ☐ Gescheiden/ ongebonden geregistreerd partnerschap 

    ☐ Weduwe/ weduwnaar  

 

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner. De gegevens van laatste 

huwelijksrelatie/ partnerschapsrelatie 

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Datum en plaats voltrekking :          

Datum en plaats ontbinding :          

 

Overige relevante gegevens :          

aanstaande echtgenoot 1             

(zoals eerder ontbonden              

huwelijken en/of               

geregistreerde partner-             

schappen en/of kinderen)            

 

 

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap? 

ja/nee * 

Zo ja, vul achternaam, voornamen, geboortedatum en plaats in:  

             

             

             

             

 

Staat u onder curatele: ja/nee *  

Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist: 
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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Naamgebruik na geregistreerd partnerschap (zie 

www.gemeentemaashorst.nl)  

Ondergetekende 

Naam    :           

Voornamen   :           

Geboren op  :           

 

Deelt het gemeentebestuur van Maashorst mede, dat hij/zij met ingang van: ___/___/_______ 

wenst te worden aangeschreven met: 

☐ uitsluitend zijn/haar eigen achternaam 

☐ de achternaam van zijn/haar partner gevolgd door zijn/haar eigen achternaam 

☐ zijn/haar eigen achternaam gevolgd door de achternaam van zijn/haar partner 

☐ uitsluitend de achternaam van zijn/haar partner 

 

Ondertekening: 

Plaats en datum :            

Handtekening: 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemeentemaashorst.nl/
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( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Ik verklaar: 

 Een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande 

 

            

 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; 

 niet het oogmerk te hebben om met dit geregistreerd partnerschap toelating tot 

Nederland te krijgen; 

 dat ik geen bloedverwant ben in de derde of vierde graad (neef, nicht, tante etc.) in 

de zijlinie van mijn aanstaande echtgeno(o)t(e) en 

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

partnerschap. 

 

Datum en ondertekening 

Plaats en datum :            

Handtekening: 

 

 

 

             

 

 

Gegevens voorgenomen geregistreerd partnerschap: 

Voor locaties, tijden en prijzen; zie website.  

 

Locatie:             

Datum en tijdstip (op halve uur 8.30,   

9.30, 10.30 uur etc.):           

Telefoonnummer partner 1:          

Telefoonnummer partner 2:          

E-mailadres partner 1:          

E-mailadres partner 2:           

 

Partnerschapsboekje (voor prijs zie website):   ☐ Ja    ☐ Nee 

 

Uw toekomstige partnerschap zal voltrokken worden door een (buitengewoon)ambtenaar 

burgerlijke stand. Deze zal, in geval van een ceremonie, tijdig contact met u opnemen. U dient 

echter toestemming te geven voor het delen van uw gegevens met deze ambtenaar. U kunt 

hieronder toestemming geven hiervoor.  

 

Ik geef toestemming voor het delen van mijn gegevens met de ambtenaar die ons 

geregistreerd partnerschap zal voltrekken: 

 

☐ Ja    ☐ Nee 

 

 

 

 



 

7 

( * ) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Gegevens getuigen 

Gegevens getuigen (minimaal 2 maximaal 4 meerderjarige getuigen): 

Let op: bij kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap maximaal 2 getuigen mogelijk! 

 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

 

BSN    :           

Achternaam   :           

Voornamen   :           

Geboortedatum en -plaats :          

Adres en woonplaats  :          

 

Let op! Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten en 

getuigen bij. 

 

Toelichting: 

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

bezit een of beide partners een buitenlandse nationaliteit, neemt u dan contact op met de 

gemeente waar het partnerschap zal plaatsvinden. 

 

LET OP! 

Pas nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand beide ingevulde en ondertekende 

formulieren van de partners heeft ontvangen begint de wachttijd van 14 dagen te lopen. 

 

LET OP! 

De datum van voltrekking wordt pas vastgelegd als beide ondertekende formulieren in bezit 

van Gemeente Maashorst zijn en deze schriftelijke bevestiging heeft gegeven hiervan. Dit in 

verband met de wettelijke termijn en de planning van de huwelijken/geregistreerd 

partnerschappen. 

 

 

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand: 

Datum ontvangst :           
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