AANVRAAG EENMALIGE BENOEMING BUITENGEWOON
AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND (BABS)

GEGEVENS AANSTAAND BRUIDSPAAR OF AANSTAANDE PARTNERS
Huwelijksdatum

:

Achternaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode/Plaats

:

/

Uur

/

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

én
Achternaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode/Plaats

:

/

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

Hierna te noemen ‘partners’ verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bloemendaal om hun huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap te laten
voltrekken door:

GEGEVENS EENMALIG TE BENOEMEN BABS
e

Achternaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode/Plaats

:

/

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

Andere gemeente waar de BABS reeds werkzaam en benoemd is

:

ONDERTEKENING
Datum

:

Handtekeningen van het aanstaand bruidspaar/de aanstaande partners voor akkoord:

Gemeente Bloemendaal
Telefoon: 14023

Bezoekadres
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Postadres
Postbus 201
2050 AE Overveen

Digitaal
www.bloemendaal.nl
gemeente@bloemendaal.nl

ONDERTEKENING
Datum

:

Handtekening van de BABS voor akkoord:

Wat moet u doen
•
•
•
•

Vul het formulier in
Print het formulier
Onderteken het formulier
Stuur het digitaal of per post naar de gemeente

Stuur de volgende bewijsstukken mee:
•
•
•
•

Gemeente Bloemendaal,
Burgerlijke Stand, Team IOB
Postbus 201
2050 AE Overveen
E-mail:
burgerzakenBMD@bloemendaal.nl

Kopie geldig benoemingsbesluit uit andere gemeente
Kopie proces-verbaal van beëdiging rechtbank
Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
Brief van de gemeente waar de BABS reeds werkzaam en benoemd is, waaruit blijkt dat
betrokkene regelmatig en naar tevredenheid huwelijken voltrekt

Aandachtspunten
•
•
•
•
•

Dien deze aanvraag z.s.m. maar uiterlijk twee maanden voor de huwelijksdatum in
De kosten van het in behandeling nemen van dit verzoek bedragen € 92,55
ongeacht of het verzoek wordt ingewilligd of afgewezen
Naast de bovengenoemde kosten zijn, indien het verzoek wordt ingewilligd
de huwelijks- of partnerschap leges verschuldigd
De eenmalig benoemde BABS ontvangt geen vergoeding van de gemeente Bloemendaal.
Regel een eventuele vergoeding zelf met de BABS
U kunt voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap uitsluitend
reserveren op een heel uur
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