
Blz. 1 van 4 

Aanvraagformulier benoemen trouwambtenaar 

Met dit formulier vraagt u een eenmalige benoeming aan tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand in Midden-Delfland. Als bruidspaar vult u pagina 1 en pagina 2 in, de gemeente waar 
de persoon nu is benoemd vult pagina 3 in en de trouwambtenaar zelf vult pagina 4 in.   

Neemt u de complete aanvraag en een kopie legitimatiebewijs van de trouwambtenaar mee naar uw 
afspraak op het gemeentehuis als u de melding van het voorgenomen huwelijk komt doen. Zorg 
ervoor dat de gemeente Midden-Delfland uiterlijk 6 weken voor de dag van uw huwelijk of 
partnerschap de complete aanvraag heeft ontvangen.    

Gegevens bruidspaar

Achternaam  Man  Vrouw 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Woonplaats 

en 

Achternaam  Man  Vrouw 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer(s) 

E-mailadres(sen)

In te vullen door het bruidspaar



Blz. 2 van 4 

Gegevens van uw huwelijk of partnerschap 

Datum Tijdstip 

Locatie 

Gegevens trouwambtenaar 

Achternaam ambtenaar  Man  Vrouw 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Deze trouwambtenaar voltrekt met regelmaat een huwelijk of partnerschap en is thans benoemd 
en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente: 

Ondertekening 

Ondergetekenden verzoeken het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Delfland de 
hierboven genoemde persoon eenmalig te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand voor het voltrekken van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Plaats Datum 

Handtekening 
Handtekening 
partner 

Neem het ingevulde en ondertekende formulier mee naar uw afspraak op het gemeentehuis als u de 
melding van het voorgenomen huwelijk gaat doen. 



Blz. 3 van 4 

Bevestigingsformulier trouwambtenaar 

Bevestiging van de gemeente over de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar van de 
burgerlijke stand.

In te vullen door de gemeente waar de trouwambtenaar is benoemd 

Uw gegevens 

Naam 

Functie 

Gemeente 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Gegevens trouwambtenaar 

Ondergetekende verklaart dat de hieronder genoemde persoon benoemd en beëdigd is als 
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en dat hij/zij met regelmaat huwelijken voltrekt. 

Achternaam  Man  Vrouw 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Ondertekening 
Ondertekening gebeurt door het hoofd van de afdeling Burgerlijke Stand, Burgerzaken of Personeelszaken.
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Gemeentestempel Plaats 

Datum 

Handtekening 

Het bruidspaar neemt dit ingevulde en ondertekende formulier mee naar de afspraak op het 
gemeentehuis als zij de melding van voorgenomen huwelijk doen.



Blz. 4 van 4 

Instemmingsformulier trouwambtenaar
Instemmingsformulier voor een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand van Midden-Delfland.

In te vullen door de te benoemen trouwambtenaar 

Uw gegevens 

Achternaam  Man  Vrouw 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente: 

Ondergetekende wil aan het verzoek voldoen om eenmalig als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand op te treden in de gemeente Midden-Delfland op: 

Datum huwelijk Tijd huwelijk 

Locatie 

Bij het huwelijk van En 

 U bent benoemd en beëdigd bij een andere gemeente voltrekt met regelmaat huwelijken
 U bent bekend met en houdt zich de wet- en regelgeving voor het voltrekken van huwelijken
 U accepteert dat er vanuit de gemeente Midden-Delfland geen vergoeding aan verbonden is
 U houdt zich aan de regels en afspraken die in Midden-Delfland gelden voor de huwelijksvoltrekking 

Ondertekening 
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats Handtekening 

Het bruidspaar neemt dit ingevulde en ondertekende formulier mee naar de afspraak op het 
gemeentehuis als zij de melding van voorgenomen huwelijk doen.
Voeg hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs. 

Ik gebruik mijn eigen toga. Deze mag geen logo hebben van een andere gemeente.

Ik wil graag gebruik maken van een toga van de gemeente Midden-Delfland.

Datum

Gebruik toga
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