Kosteloos trouwen of
partnerschap registreren
in Cranendonck

De Melding

• Het formulier ’melding van voorgenomen huwelijk’

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?
Voor het gemak gebruiken we in deze flyer overal het begrip
‘huwelijk’. Wij bedoelen hiermee ook een geregistreerd
partnerschap. Voor beide registraties gelden dezelfde regels.

Heeft een van u beiden geen Nederlandse nationaliteit?
Dan hebt u documenten uit het buitenland nodig om te
trouwen. Neem hiervoor ruim van tevoren contact met ons op
via het telefoonnummer 14 0495. Wij bekijken of de
documenten rechtsgeldig zijn. Zonder de juiste documenten kan
de melding van uw voorgenomen huwelijk niet plaatsvinden.

U wilt trouwen in de gemeente Cranendonck. Wat moet u
daarvoor doen?
Voordat u trouwt doet u een ‘melding van uw voorgenomen
huwelijk’ in de gemeente die uw huwelijk voltrekt. Voorheen
heette dat ‘ondertrouw/aangifte’. U moet minstens twee weken
en uiterlijk één jaar vóór de huwelijksdatum deze melding doen.
Woont u allebei in het buitenland en is in ieder geval één van u
Nederlander? Dan kunt u uw voorgenomen huwelijk melden bij
de gemeente Den Haag (telefoonnummer +31 70 353 30 00).

Staat u ook niet geregistreerd in de Basis Registratie Personen
(BRP)? Overleg dan de volgende documenten:
• Uittreksel uit het geboorteregister
• Uittreksel uit het register van huwelijk en echtscheiding*
• Uittreksel uit het register van overlijden van echtgenoot/
echtgenote*
*) Indien van toepassing

Twee verschillende formulieren:
Hebben beide partners de Nederlandse nationaliteit? Gebruik dan
de basisversie van het meldingsformulier. De andere versie met
verblijfsrecht is nodig in de volgende gevallen:

één van beide partners heeft niet de Nederlandse nationaliteit

één of beide partners is geen gemeenschapsonderdaan
beide partners hebben geen verblijfsvergunning regulier of
asiel voor onbepaalde tijd

men woont permanent in het buitenland

Let op! De documenten mogen niet ouder zijn dan één jaar.

Het meldingsformulier kunt u via onze website
www.cranendonck.nl downloaden met als zoekterm ‘huwelijk’
Hoe kunt u een melding doen van een voorgenomen huwelijk?
Voor het melden van uw huwelijk maakt u een afspraak. Dit kan
via www.cranendonck.nl of telefonisch, via 14 0495. U kunt de
melding voorgenomen huwelijk ook schriftelijk doen. Zorg er dan
voor dat u alle stukken die nodig zijn meestuurt en dat u het juiste
meldingsformulier volledig invult en ondertekent!
Bij de melding neemt u de volgende documenten mee:
• Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
• Een kopie van geldig paspoort of identiteitskaart van de
getuigen (ouder dan 18 jaar)

Trouwen
Geef uw trouwdatum op tijd door

www.cranendonck.nl

Kosteloos trouwen of
partnerschap registreren
in Cranendonck

Heeft u al een datum voor uw huwelijk? Leg deze zo snel mogelijk
vast bij de gemeente. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14
0495.
Wanneer kan ik trouwen?
Kosteloos trouwen is alleen mogelijk voor inwoners van onze
gemeente en kan op dinsdag om 09.00 uur en op dinsdag om
09.30 uur. Een gratis huwelijk voltrekken we in een spreekkamer.
In de spreekkamer is alleen plaats voor het bruidspaar, de
getuigen en de trouwambtenaar. U kunt geen muziek afspelen en
de trouwambtenaar houdt geen toespraak. De ceremonie duurt in
totaal ongeveer 10 minuten.

Wat moet u nog meer weten?

Wilt u trouwen onder huwelijkse voorwaarden? Neem
contact op met de notaris voordat u gaat trouwen.

Trouwen voor de gemeente heet het ‘burgerlijk huwelijk’.
Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dit kan pas nadat uw
burgerlijk huwelijk is gesloten.

Wij vragen u geen rijst, rozenblaadjes en dergelijke te
strooien in het gemeentehuis en daarbuiten.

Voor meer informatie over de ‘melding van voorgenomen
huwelijk’ voorheen ‘ondertrouw/aangifte’ kunt u contact
opnemen met de gemeente Cranendonck. Daarnaast vindt u
op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) de
digitale folder ‘Trouwen, geregistreerd partnerschap en
samenwonen’.
Adres
Gemeentehuis Cranendonck
Capucijnerplein 1 6021
CA Budel
Postadres
Gemeentehuis Cranendonck
Postbus 2090
6020 AB Cranendonck
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Kosten
Trouwen is kosteloos. Daarnaast kunt u een trouwboekje kiezen.
De actuele prijs van het trouwboekje vindt u op onze website. Het
trouwboekje is niet verplicht, want het wettelijk bewijs van het
huwelijk is de huwelijksakte. De akte wordt bewaard in het
gemeentelijk archief. U kunt het trouwboekje zien als een
aandenken aan een huwelijk. In het trouwboekje kunt u ook een
geboorte of overlijden laten bijschrijven.

www.cranendonck.nl

