Huwelijksaangifte

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijksaangifte doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar de bruidegom en/of
bruid woonachtig is.

Indien U wilt trouwen op huwelijkse voorwaarden moet U dit vast laten leggen door een notaris. Dit kunt U het
beste doen voor de huwelijksvoltrekking.

Huwelijksvoltrekking
Het huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar na de huwelijksaangifte in een van
de woonplaatsen van bruidegom of bruid of in een bij de huwelijksaangifte gekozen gemeente. Huwelijken
worden voltrokken in de trouwzaal van de gemeente Valkenswaard “het Weerderhuys”, Markt 1 te
Valkenswaard.(muv kosteloze huwelijken)
Ter plaatse zijn 5 parkeerplaatsen voor auto’s.
Te overleggen bij de huwelijksaangifte
legitimatiebewijs bruid en bruidegom
gegevens getuigen d.m.v. kopie paspoort; minimaal 2, maximaal 4 getuigen.
Getuigen dienen meerderjarig te zijn (18 jaar of jonger en gehuwd of geregistreerde partner).
U wordt verzocht contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand over de te volgen
procedure indien U:
niet-Nederlander bent
in het buitenland geboren bent
in het buitenland heeft gewoond op een huwbare leeftijd
een vorig huwelijk in het buitenland is ontbonden

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
dinsdag t/m donderdag
maandagavond

van 09.00 tot 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak)
van 14.00 tot 16.00 uur (alleen op afspraak)
van 16.00 tot 20.00 uur (vrije inloop en op afspraak)

voor de huwelijksaangifte

Hiervoor moet u een afspraak maken

afsprakenlijn: (040) 2083444
Tijden voor het voltrekken van
huwelijken:
maandag t/m vrijdag van
zaterdag van
Dinsdagochtend (kosteloos)

10.00 uur tot 16.45 uur, aanvang laatste huwelijk 16.00 uur;
10.00 uur tot 15.15 uur, aanvang laatste huwelijk 14.30 uur.
09.00 en 09.30 uur

Dinsdagochtend (laag tarief)

10.30 en 11.00 uur

Informatie
Kosten huwelijk

Het klantcontactcentrum is bereikbaar tijdens kantooruren.
www.valkenswaard.nl

(040) 2083444 of bezoek onze website:

De kosten die aan het sluiten van een huwelijk verbonden zijn, bedragen:
a.
Huwelijksrecht:
∗
Kosteloos dinsdag 09.00 en 09.30 uur; alleen opmaken en ondertekening akte, locatie
gemeentehuis
∗
€ 195,00 dinsdag 10.30 en 11.00 uur; eenvoudige ceremonie, locatie Weerderhuys
∗
€ 390,00 op andere kantoortijden van maandag t/m vrijdag;locatie Weerderhuys
∗
€ 640,00 op zaterdag tussen 10.00 en 15.15 uur; locatie Weerderhuys
b.

Trouwboekje € 25,00

c.
d.

Afschrift akte huwelijksaangifte € 11,50
Getuigen van gemeente € 35,- -per getuige
Alle kosten moeten bij huwelijksaangifte worden voldaan
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