
 
Verzoek benoeming Trouwambtenaar voor een dag (is al (B)abs bij een andere gemeente)  
 

In te vullen door de te benoemen Babs, 
  
Geslachtsnaam: ……………………………………………………………………....................  

 
Voornamen voluit: …………………………………………………………………..................... 
 

Geboortedatum en plaats: ……………………………………………………………………….  
 
Postcode en woonplaats: .……………………………………………………………………….  

 
Telefoon: ……………………………………………………………………………..…………… 
 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………….  
 
verzoekt hem/haar in verband met het sluiten van een huwelijk of partnerschapsregistratie (PR) te 

benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand (Babs) van de gemeente Leiderdorp 
voor een dag. 
  

Geslachtnamen bruidspaar/partners: …………………………………………………………. 
  
Datum huwelijk of PR: ……………………………………………………………………………  

 
Locatie en tijdstip huwelijk of PR: ………………………………………………………………  
 

En verklaart dat hij/zij:  

 meerderjarig is (kopie geldig legitimatiebewijs bijvoegen) 

 als (B)abs benoemd is bij een andere gemeente  

 de eed (art. 16 lid 1, 2 en 3, Boek 1 BW) heeft afgelegd bij de rechtbank 

 de vaardigheid bezit om een toespraak te houden  
 
U moet de volgende stukken inleveren:  

 Dit aanvraagformulier, volledig en duidelijk ingevuld 

 Een kopie van uw geldige paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 

 Kopie van het B&W-besluit van de gemeente waar u benoemd bent tot (B)abs 

 kopie van het bewijs van beëdiging door de rechtbank 

 
Het aanvraagformulier met de bijlagen kunt u opsturen naar:  
Gemeente Leiderdorp  

Serviceplein, team Burgerzaken  
Postbus 35 
2350 AA  Leiderdorp 

E-mail: burgerzaken@leiderdorp.nl 
  
Het aanvraagformulier met de bijlagen moet uiterlijk twee maanden vóór de huwelijksdag bij ons 

binnen zijn. Als de aanvraag compleet is, wordt u benoemd tot Babs voor een dag.  
 
Ondertekening  

 
Plaats:………………………………………………………………….  

Datum:…………………………………………………………………  

 

Handtekening:………………………………………………………… 



 
Verzoek van het bruidspaar/partners m.b.t. benoeming tot Trouwambtenaar voor een dag voor 

het eenmalig sluiten  van een huwelijk of partnerschapsregistratie 

 

In te vullen door het bruidspaar/partners, 

Partner 1:  

Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren op : …………………………………………… te ………………………………………………………………………………. 

Wonende te : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En: 

Partner 2: naam en voornamen 

Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren op : …………………………………………… te ………………………………………………………………………………. 

Wonende te : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn voornemens om met elkaar op: …….-…….-……….. om ………..uur in Leiderdorp in het huwelijk te 

treden. 

Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid om ons huwelijk te laten voltrekken door: 

Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren op : …………………………………………… te ………………………………………………………………………………. 

verzoeken daarom hem/haar te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk. 

Hij/ zij is reeds werkzaam als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente 

………………………………………………………..  en is bereid ons huwelijk in Leiderdorp te voltrekken.  

Handtekening partner  1:                                       Handtekening partner  2: 

 

Plaats:.………………….. Datum:……………..                Plaats:.………………….. Datum:……………..   


