
Aanvraagformulier kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 
Uw persoonlijke gegevens       

 

Geslachtsnaam  

Voorletters  

Geslacht 0  man                0 vrouw 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Burgerlijke staat 0 ongehuwd         0 gescheiden                0 weduwe/weduwnaar 

Woonsituatie 0 alleenstaande    0 alleenstaande ouder    0 samenwonend 

Burgerservicenummer  

Telefoon  

E-mail  

 

Gegevens van uw partner  
 

Geslachtsnaam  

Voorletters  

Geslacht 0  man                0 vrouw 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Burgerlijke staat 0 ongehuwd         0 gescheiden                0 weduwe/weduwnaar 

Woonsituatie 0 alleenstaande    0 alleenstaande ouder    0 samenwonend 

Burgerservicenummer  

Telefoon  

E-mail  

 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 

Datum huwelijk  

Tijdstip huwelijk  

 
Inkomen 

 

Ontvangt u een uitkering via de gemeente Heumen? 0 ja                 0 nee                 

Ontvangt uw aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner een uitkering 

via de gemeente Heumen? 

0 ja                 0 nee                 

 
Heeft u beiden ‘ja’ aangekruist? Dan hoeft u dit formulier niet verder in te vullen. Wij 

beschikken over voldoende financiële gegevens. U kunt beiden het formulier ondertekenen en 
inleveren bij de afdeling publiekszaken van de gemeente Heumen. 

 

Heeft u of uw aanstaande partner ‘nee’ aangekruist? Ga dan verder met het invullen van 
dit formulier. 

 
Netto (gezamenlijk) maandinkomen 

 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner 

Werk (bv loon)   

Uitkering (bv AOW en WAO)   

Pensioen   

Vakantietoeslag   

Rente uit vermogen   

Overige inkomsten   

Totaal netto maandinkomen   



 

Meesturen: de meest recente loonstrook/specificatie van uw inkomensgegevens (geen jaaropgave). 
Vermogen 

 
Bank- en spaarrekingen(en) van u, uw partner en uw kind(eren) 
 
Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo  

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo  

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo  

 

Overig vermogen 
 

Waardepapieren (aandelen, obligaties, effecten, opties, 

spaarbewijzen, levensverzekering en lijfrente) 

€ 

Waarde auto(s) € 

Waarde overig vermogen (caravan, boot, etc.) € 

Totaal vermogen € 

 
Woonsituatie 

 

U bent 0 eigenaar van uw woning   0 hoofdhuurder van uw woning   0 inwonend bij anderen               

 

Eigen woning 
 

Waarde volgens de WOZ taxatie € 

Saldo van de hypothecaire lening € 

 
Huurwoning 
 

Ontvangt u huurtoeslag of woonkostentoeslag? 0 ja                                0 nee            

 

Schulden 

 

Heeft u of uw partner schulden? 0 ja                 0 nee                 

 

Zo ja, geef dan hieronder aan hoe hoog de schuld is en of u een aflossingsverplichting heeft. 
 

Schuld aan  

Wat is de hoogte van de schuld? €  

Heeft u een aflossingsverplichting voor deze schuld?         0 ja                              0 nee            

Zo ja, wat is de hoogte van de aflossingsverplichting per maand? €  

Opmerkingen  

  

 

Belangrijk: wilt u van alle verstrekte gegevens bewijsstukken meesturen? 

Bewijsstukken zijn: salarisstroken, bank- of giroafschriften, kopie WOZ taxatie, kopie 
eigendomsbewijs etc.  

 
Als u onvoldoende bewijsstukken heeft bijgevoegd zullen wij het formulier aan u terugsturen. 

Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten. 



 

 
Verklaring en ondertekening 

 
Ik heb de gegevens op dit formulier eerlijk ingevuld en geen belangrijke informatie verzwegen.  

Ik weet dat het strafbaar is om de vragen onjuist te beantwoorden. 

 

Plaats  

Datum  

Naam aanvrager  

Handtekening aanvrager  

 

 

Plaats  

Datum  

Naam 
echtgeno(o)t(e)/partner 

 

Handtekening 

echtgeno(o)t(e)/partner 

 

 
Wat zijn de voorwaarden? 

 U of uw aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner woont in de gemeente Heumen 

 U heeft een gezamenlijk inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum 

 U voldoet beiden aan de voorwaarden die gelden voor de bijzondere bijstand wat betreft de 

vermogensgrenzen 
 

Aanvraag 

U dient een aanvraag in bij de afdeling Publiekszaken door middel van dit aanvraagformulier kosteloos 
huwelijk/geregisteerd partnerschap. Op grond van de informatie op het aanvraagformulier 

onderzoeken wij uw mogelijkheden.  
U kunt het aanvraagformulier met bijlagen sturen naar: 

Gemeente Heumen 
Afdeling Publiekszaken 

Postbus 200 

6580 AZ  Malden 
 

Afgeven aan de receptie mag natuurlijk ook. Zorgt u er dan voor dat alle stukken voorzien zijn van uw 
naam en adres en dat u ze in een gesloten enveloppe aanlevert. 

 

Vragen? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Heumen. U kunt 

bellen naar het nummer 14 024 of mailen naar burgerzaken@heumen.nl.  

mailto:burgerzaken@heumen.nl

