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Geacht bruidspaar/geachte partners,

Geacht bruidspaar/geachte partners,

Bij deze willen wij u van harte feliciteren met de melding van uw
huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap. Binnenkort zal uw huwelijk
c.q. partnerschapsregistratie plaatsvinden op een van onze locaties.
Onderstaand treft u relevante informatie aan om deze bijzondere dag
ook voor u vlekkeloos te laten verlopen. Mocht u toch nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers
van de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer: 045-5604432.
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Uiterlijk twee weken voordat de ceremonie plaatsvindt zal de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die uw huwelijk
c.q. partnerschapsregistratie zal voltrekken u telefonisch benaderen
(m.u.v. de kosteloze huwelijken).
Indien de ceremonie wordt voltrokken in het Stadhuis verzeker u
er dan van dat u in het bezit bent van drie parkeervergunningen.
Deze worden uitgereikt door de medewerkers van de burgerlijke
stand.
Al onze locaties zijn goed bereikbaar voor mindervaliden.
Indien u een persoonlijke invulling wilt geven aan de ceremonie
dan dient u dit te bespreken met de ambtenaar van de burgerlijke
stand die uw huwelijk c.q. partnerschapsregistratie zal voltrekken.
Wij hebben namelijk een maximale tijd gereserveerd voor de ceremonie (inclusief aankomst en vertrek van bruidspaar c.q. partners).
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze geplande
tijd i.v.m. het bruidspaar c.q. de partners die na u gepland zijn
(m.u.v. de kosteloze huwelijken).
Het meenemen van huisdieren tijdens de huwelijksvoltrekking
c.q. partnerschapsregistratie is niet toegestaan. Een uitzondering
wordt natuurlijk gemaakt voor blindengeleidehonden.
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Het strooien van rijst, confetti etc. is niet toegestaan. Indien u zich
hier niet aan houdt dan worden de schoonmaakkosten op u verhaald.
Na de voltrekking van het huwelijk c.q. het partnerschap, zult u indien
u daarvoor gekozen heeft het trouwboekje c.q. het partnerschapsboekje ontvangen. U zult waarschijnlijk opmerken dat de geslachtsnaam voor het huwelijk c.q. de partnerschapsregistratie hetzelfde is
als de geslachtsnaam na het huwelijk c.q. de partnerschapsregistratie.
De geslachtsnaam verandert niet door het huwelijk c.q. de partnerschapsregistratie. Wel kan men over en weer elkaars geslachtsnaam
voeren in het maatschappelijk verkeer. Dit wordt indien u daarvoor
gekozen hebt aangepast in de basisregistratie personen van de
gemeente waar u woonachtig bent.
Bij annulering van uw huwelijk c.q. partnerschap dient u ons dat
schriftelijk te berichten! Bij annulering van uw huwelijk c.q. partnerschap bestaat er geen aanspraak op teruggaaf van de geheven leges.
Wel bieden wij u de mogelijkheid om het huwelijk c.q. partnerschap
kosteloos te verschuiven naar een andere datum. Mocht u het
huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap willen annuleren neemt u
dan zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente Heerlen,
afdeling burgerlijke stand (045-5604432). Houdt u hierbij rekening
mee dat vanaf de datum dat u de melding gedaan heeft binnen één
jaar het huwelijk c.q. partnerschap voltrokken dient te zijn omdat de
melding van zowel het huwelijk als van het partnerschap slechts 1 jaar
geldig zijn.
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Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u een
prettige dag toe.
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