
 

Het ondertekende formulier kunt u mailen naar info@raalte.nl of sturen naar: Gemeente Raalte 

          Postbus 140 

          8100 AC Raalte 

 

Melding omzetting geregistreerd 
partnerschap in huwelijk 

1. Gegevens van partner 1 

Burgerservicenummer 

Achternaam 

Voornamen 

Roepnaam 

Uw telefoonnummer overdag 

Uw e-mailadres 

 

2. Gegevens van partner 2 

Burgerservicenummer 

Achternaam  

Voornamen 

Roepnaam 

Uw telefoonnummer overdag 

Uw e-mailadres 

 

3 Praktische zaken 

Datum waarop onze omzetting plaatsvindt 

Het tijdstip waarop onze omzetting plaatsvindt 

 

 Wij kiezen voor een gemeentelijke locatie 

   Den Alerdinck in Laag Zuthem 

 het gemeentehuis in Raalte 

Alleen voor het gemeentehuis: wij leveren muziek aan     Nee    Ja 

Wij verwachten het volgende aantal gasten 

 

 Wij kiezen voor het niet-gemeentelijke locatie 

adres locatie 

postcode en plaats locatie 
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Wij willen graag een trouwboekje      Nee    Ja 

 

4. Trouwambtenaar 

 Wij kiezen voor één van de trouwambtenaren van de gemeente Raalte. 

Onze eerste voorkeur gaat uit naar 

Onze tweede voorkeur gaat uit naar 

  Onze derde voorkeur gaat uit naar 

 

 Wij kiezen voor een trouwambtenaar van een andere gemeente 

Burgerservicenummer van de trouwambtenaar 

Achternaam van de trouwambtenaar 

Voornamen van de trouwambtenaar 

 

5. Ruimte voor eventuele opmerkingen 
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6. Verklaring van partner 1
Ik verklaar:

1. Dat ik een huwelijk wil aangaan met partner 2.
2. Dat de gegevens op de voorgaande pagina’s naar waarheid zijn ingevuld.
3. Dat ik nergens in de wereld andere huwelijken en geregistreerde partnerschappen ben aangegaan die nog

niet ontbonden zijn.
4. Dat ik geen bloedverwant van mijn aanstaande partner ben in de derde of vierde graad in de zijlinie

(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef).
5. Dat ik niet onder curatele sta.

Datum Plaats

Handtekening 

7. Verklaring van partner 2
Ik verklaar:

1. Dat ik een huwelijk wil aangaan met partner 1.
2. Dat de gegevens op de voorgaande pagina’s naar waarheid zijn ingevuld.
3. Dat ik nergens in de wereld andere huwelijken en geregistreerde partnerschappen ben aangegaan die nog

niet ontbonden zijn.
4. Dat ik geen bloedverwant van mijn aanstaande partner ben in de derde of vierde graad in de zijlinie

(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef).
5. Dat ik niet onder curatele sta.

Datum Plaats 

Handtekening 

U dient ook een aantal bijlagen mee te sturen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet om te voorkomen dat uw 
huwelijk mogelijk niet kan plaatsvinden. 

1. Kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van u en uw partner
2. Kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen
3. Benoemingsbesluit door het college van de trouwambtenaar van de andere gemeente
4. Beëdigingsbesluit door de rechtbank van de trouwambtenaar van de andere gemeente
5. Trouwt u niet op het gemeentehuis of op den Alerdinck, dan moet u een “overeenkomst huwelijk en

geregistreerd partnerschap op locatie” in (laten) vullen. 
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Met welke naam wilt u aangeschreven worden? 

Deze pagina moeten wij apart opbergen van de vorige pagina’s. Helaas ontkomen wij er daarom niet aan om u te 

vragen om een aantal van uw gegevens nog een keer in te vullen. 

1. Partner 1

Burgerservicenummer 

Achternaam 

Voornamen 

Ik verklaar hiermee dat ik vanaf ons huwelijk met de volgende naam aangeschreven wens te worden: 

 Alleen mijn achternaam 

 Alleen de achternaam van mijn huwelijkspartner 

 De achternaam van mijn huwelijkspartner + mijn eigen achternaam 

 Mijn eigen achternaam + de achternaam van mijn huwelijkspartner 

Datum 

Plaats 

Handtekening 
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2. Partner 2 

Burgerservicenummer 

Achternaam 

Voornamen 

 

Ik verklaar hiermee dat ik vanaf ons huwelijk met de volgende naam aangeschreven wens te worden: 

 Alleen mijn achternaam 

 Alleen de achternaam van mijn huwelijkspartner 

 De achternaam van mijn huwelijkspartner + mijn eigen achternaam 

 Mijn eigen achternaam + de achternaam van mijn huwelijkspartner 

 

Datum 

Plaats 

 

Handtekening 
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