
Melding A van voorgenomen 
 huwelijk/geregistreerd partnerschap

*) Deze velden verplicht invullen.

Voorwaarden waaraan u moet voldoen
U bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent een gemeenschapsonderdaan.
Of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd. 
Is dit niet het geval, vul dan het formulier Melding B in.

Formulier invullen
U kunt dit formulier digitaal (op de computer) of schriftelijk invullen. Vul alle velden zo volledig mogelijk in.
Partners vullen ieder hun eigen exemplaar van dit formulier in.

Formulierbijlagen
Als u dit formulier indient moet u aanvullende formulieren en documenten inleveren.  
Het gaat om de volgende documenten:

• Getuigenlijst 
 U hoeft slechts één formulier voor beide partners in te vullen. 
 Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande echtgenoten/partners en alle getuigen bij.

• Verzoek wijziging naamgebruik 
 U vult dit formulier alleen in als één van de aanstaande echtgenoten of partners de geslachtsnaam van de 

ander wil aannemen.

• Wensenlijst ceremonie
 U hoeft slechts één formulier voor beide partners in te vullen.

2. Gegevens aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner

 datum huwelijk/registratie*: 

 volledige naam partner*:

1. Uw persoonsgegevens

 BSN-nummer*: 

 voorna(a)m(en)*:

 achternaam*:

geboortedatum*: 

geboorteplaats* / land*:   

adres*:

postcode*:   woonplaats*:

nationaliteit: Nederlandse nationaliteit binnen de EU nationaliteit buiten de EU **)

 **) heeft u een nationaliteit buiten de EU dan moet u het formulier Melding B van 

 voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap invullen. 

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

     ja, dan moet u een extra verklaring afleggen

         (overleg dit met de gemeente)

211016.01

Bezoekadres:
Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Correspondentieadres:
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl

invullen op de computer of met zwarte pen 
en in blokletters; ondertekend opsturen.
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3. Gegevens burgerlijke staat aanvrager

 burgerlijke staat:  ongehuwd (ga door naar punt 5 Verklaring)

  geen geregistreerd partnerschap (ga door naar punt 5 Verklaring)

  gescheiden

  weduwe

  weduwnaar

  ontbonden geregistreerd partnerschap

6.  Checklist mee te sturen formulieren en documenten

Formulier Melding A of B van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap partner 1

Formulier Melding A of B van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap partner 2

Formulier Getuigenlijst

Kopieën van legitimatiebewijzen van beide aanstaande echtgenoten/geregistreerd partners en hun getuigen

Formulier Verzoek wijziging naamgebruik (indien van toepassing)

Formulier wensenlijst ceremonie

Ondertekende formulieren met alle bijlagen kunt u opsturen naar:

Gemeente Gouda

t.a.v. afdeling Services

postbus 1086

2800 BB Gouda

Ondertekende formulieren en documenten kunt u inleveren bij de balie van het Huis van de Stad, Burgemeester 

Jamesplein 1, 2803 PG  Gouda.

4. Gegevens voormalig echtgenoot/partner van laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap

 geslachtsnaam:

 voorna(a)m(en):

datum/plaats voltrekking: 

datum/plaats ontbinding:

5. Verklaring en ondertekening

 Ik verklaar:

 • een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen met aanstaande echtgenoot/partner genoemd onder punt 2;

• dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;

• geen andere huwelijken of geregistreerd partnerschapen waar ook ter wereld te zijn aangegaan dan bovengenoemde en

• de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk/geregistreerd partnerschap;

• niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating tot Nederland te geven.

plaats:            datum:

handtekening:
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