
Aanvraag aanwijzing en beëdiging trouwambtenaar
voor één dag

U bent gevraagd om een huwelijk* te voltrekken van een familielid of bekende. Met dit formulier 
verzoekt u de gemeente Heemstede u voor één dag aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand (babs) en te laten beëdigen bij de rechtbank. Verstuur uw verzoek, met 
bewijstukken, uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk naar de Heemstede. Wij zullen u als 
trouwambtenaar aanwijzen voor 1 dag. U ontvangt een oproep om bij de rechtbank Noord-
Holland beëdigd te worden. Na beëdiging ontvangt u het dossier van het bruidspaar, het 
aanwijzingsbesluit, het proces verbaal van beëdiging en een draaiboek. Er wordt u een ervaren 
trouwambtenaar toegewezen om u te begeleiden

Uw gegevens
Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer :

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

Gegevens huwelijkspartners

Naam partner 1 : Telefoonnummer :
:

Naam partner 2 : Telefoonnummer :

Huwelijkslocatie : Datum/tijd :

Ondertekening

Plaats : Datum :

Handtekening aanvrager

Wat moet u doen
 Vul het formulier in
 Onderteken het formulier
 Sla het formulier op
 Stuur het formulier naar

huwelijk@heemstede.nl (via Zivver wordt e-mail versleuteld verzonden)

Wat stuurt u mee
 Uittreksel basisadministratie persoonsgegevens met vermelding van nationaliteit
 Kopie geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)

Let op
Het formulier moet uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk bij de gemeente binnen zijn!

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/privacyverklaring

* Huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt vermeld als huwelijk.
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