
Aanvraagformulier trouwambtenaar voor één dag
Toelichting
• Vul dit aanvraagformulier in als u uw huwelijk wilt 

laten voltrekken of uw partnerschap wilt laten 
registreren door:  
- Een bekende, die geen trouwambtenaar is 
in een andere gemeente. Deze persoon wordt 
dan voor uw huwelijk benoemd en beëdigd tot 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand  
(BABS) van de gemeente Maasdriel. 
- Iemand die al trouwambtenaar is in een andere 
gemeente kan ook een huwelijk voltrekken in   
de gemeente Maasdriel. De aanvraag hiervoor kunt 
u ook met dit formulier indienen.

• Deze aanvraag kunt u pas doen nadat u uw de 
melding trouwen of geregistreerd partnerschap 
heeft gedaan. 

• De aanvraag voor de trouwambtenaar voor één 
dag moet u tenminste zes maanden vóór de 
huwelijksdatum ingediend hebben.

• De aanvraag voor de trouwambtenaar uit een 
andere gemeente moet u ten minste vier maanden 
vóór de huwelijksdatum ingediend hebben.

• Na ontvangst van uw verzoek met de vereiste 
bijlagen, wordt de door u gewenste persoon 
namens burgemeester en wethouders aangewezen 
tot trouwambtenaar.

• Na de aanwijzing moet deze persoon nog door de 
rechtbank worden beëdigd. De afspraak met de 
rechtbank voor de beëdiging maakt Burgerzaken 
voor u. Dit geldt niet als deze persoon al een 
trouwambtenaar in een andere gemeente is. 

• Bij de huwelijksvoltrekking is één van de vaste 
trouwambtenaren van de gemeente Maasdriel 
aanwezig.

Kijk voor uitgebreide informatie over deze aanvraag 
op onze website. Hier vindt u de voorwaarden, de 
kosten die eraan verbonden zijn en de procedure die 
doorlopen moet worden. 

N.B. Waar gesproken wordt over huwelijk, geldt dit ook 
voor een geregistreerd partnerschap.

1. Gegevens aanstaand bruidspaar
1.1 Partner 1

Achternaam Voorletters

Geboortedatum

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee

1.2 Partner 2

Achternaam Voorletters

Geboortedatum

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee

1.3 Contactgegevens

Adres

Postcode Plaats

Telefoonn. E-mailadres

https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/geboorte-trouwen-en-overlijden/trouwen-of-geregistreerd-partnerschap/invulling-van-uw-ceremonie


2. Gegevens trouwambtenaar voor één dag
Achternaam Voorletters

Geboortedatum

Adres

Postcode Plaats

E-mailadresTelefoonn.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee
Bent u geen trouwambtenaar in een andere gemeente? Stuur dan ook een Verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) mee. Ga naar onze website voor meer informatie over het aanvragen van een VOG.

3. Gegevens huwelijk
Datum Tijd

Locatie

Verklaring partners
• Het is ons bekend dat aan deze aanvraag 

kosten zijn verbonden (náást de 
huwelijksleges).

Verklaring trouwambtenaar
• Ik ben bereid dit huwelijk/geregistreerd 

partnerschap te voltrekken.
• Ik ben mij ervan bewust dat dit een officiële 

rechtshandeling is en hier gedraag ik mij ook 
naar. 

• Het is mij bekend dat ik als trouwambtenaar 
voor één dag geen vergoeding ontvang van 
de gemeente Maasdriel. 

Handtekeningen
Plaats Datum

Handtekening partner 1 Handtekening partner Handtekening trouwambtenaar

Versturen
Verstuur het ingevulde formulier per post:

Gemeente Maasdriel
Burgerzaken
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Of mail het naar info@maasdriel.nl

https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/verklaring-omtrent-gedrag
mailto:info%40maasdriel.nl?subject=
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