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.

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap
Aanstaande partner 1:

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode,
woonplaats en land

6

Nationaliteit(en)

7

Burgerlijke staat

ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / gescheiden / weduwe /
weduwnaar / ontbonden geregistreerd partner (*)

8

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum en plaats
voltrekking

10

Datum en plaats
ontbinding

11

Ik verklaar tevens geen (andere) huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
aangegaan.
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

13

Verblijfs- of ID-document
Nummer, geldig tot
datum, plaats en datum
Afgifte

14

Duur van verblijf in
Nederland

15

Versie 05012021

1

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.
Bij permanent verblijf in
het buitenland:
omschrijving van het
bewijsstuk

16

Kinderen tot wie hij/zij in familierechterlijke betrekking staat:

Geslachtsnaam

17

Voorna(a)m(en)

18

Geboortedatum

19

-plaats en - land
Nationaliteit

20

Woon- of verblijfplaats

21
22

Geslachtsnaam andere
ouder
Voornamen andere ouder

23

Andere relevante gegevens aanstaande partner 1
(zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen en/of kinderen)

24

Ik verklaar:
- Een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande partner 2;
- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
- niet het oogmerk te hebben om met dit geregistreerd partnerschap toelating tot Nederland te krijgen 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.
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2

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.

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap
Aanstaande partner 2:

BSN (indien bekend

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode,
woonplaats en land

6

Nationaliteit

7

Burgerlijke staat

ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / gescheiden / weduwe /
weduwnaar / ontbonden geregistreerd partner (*)

8

Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum en plaats
voltrekking

10

Datum en plaats
Ontbinding

11

Ik verklaar tevens geen (andere) huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
aangegaan.
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1

12

Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

13

Verblijfs- of ID-document
Nummer, geldig tot
datum, plaats en datum
Afgifte

14

Duur van verblijf in
Nederland

15
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3

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.
Bij permanent verblijf in
het buitenland:
omschrijving van het
bewijsstuk

16

Kinderen tot wie hij/zij in familierechterlijke betrekking staat:

Geslachtsnaam

17

Voorna(a)m(en)

18

Geboortedatum
-plaats en - land

19

Nationaliteit

20

Woon- of verblijfplaats

21
22

Geslachtsnaam andere
ouder
Voornamen andere ouder

23

Andere relevante gegevens partner 2:
(zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen en/of kinderen)

24

Ik verklaar:
- een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met partner 1;
- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
- niet het oogmerk te hebben om met dit geregistreerd partnerschap toelating tot Nederland te krijgen 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.
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4

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.
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)

Contactgegevens partner 1:
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Contactgegevens partner 2:
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
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5

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.
 Kosteloos voorgenomen geregistreerd partnerschap (uitsluitend voor inwoners van de gemeente West Betuwe)
Voorkeur datum
(alléén mogelijk op maandagmorgen)
Voorkeur tijdstip
(alléén mogelijk om 9.00 of 9.15 uur)
Locatie

Gemeentehuis Geldermalsen

Wenst u een partnerschapsboekje?*

□ Ja Kleur:  Rood  Wit  Blauw  Groen
□ Nee

 Voorgenomen geregistreerd partnerschap (niet kosteloos)
Datum
Tijdstip
Naam locatie geregistreerd partnerschap:
A

Categorie locatie:

B

C

Voor info over de locaties zie www.westbetuwe.nl/trouwlocaties.
U moet de afspraak zelf bij de locatiehouder bevestigen.
De locatie kan zelf ook nog kosten in rekening brengen.

Eenmalig particulier adres (categorie D)?
 Ja
Vul adres van eenmalige particuliere locatie in:
(binnen de gemeentegrens van West Betuwe)

□ Uzelf
□ Derde
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Wie is de eigenaar van de particuliere locatie?

□ Ja Kleur:  Rood  Wit  Blauw  Groen
□ Nee

Wenst u een partnerschapsboekje?*

Voorkeur buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)*
1e keus (naam invullen)
2e keus (naam invullen)
 Geen voorkeur
 Eigen Babs
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(Hiervoor moet een schriftelijk verzoek* worden ingediend)

6

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.
(*) Op www.westbetuwe.nl/trouwen-en-partnerschap-registreren vindt u onze Babsen, de
partnerschapsboekjes met de prijs en info over het indienen van een verzoek voor een eigen Babs.
Betaling
De kosten verbonden aan het geregistreerd partnerschap maakt u over op rekening van de gemeente zodra
u van ons een factuur heeft ontvangen.
Hoe wenst u de factuur (indien van toepassing) te ontvangen? Svp aankruisen wat van toepassing is.
 Per post
 Op onderstaand e-mailadres
E-mailadres:

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande partners en getuigen bij.

Versturen meldingsformulier
Het ingevulde meldingsformulier en de daarbij behorende bijlagen verstuurt u ingescand per e-mail naar:
trouwen@westbetuwe.nl
of per post naar:
Gemeente West Betuwe
t.a.v. Team Burgerlijke stand
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand:
Datum ontvangst:

Paraaf:

(Pas nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand de ingevulde en ondertekende formulieren van de
partners heeft ontvangen begint de wachttijd van 14 dagen te lopen, vandaar de datum ontvangst op dit
formulier.)
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