Trouwen in Putten

Het jawoord
Jullie willen de liefde voor elkaar bezegelen door elkaar het jawoord te geven en hebben besloten te trouwen. Gefeliciteerd! Een
huwelijk sluiten is een belangrijke gebeurtenis. Voor velen is hun
trouwdag de mooiste dag van hun leven. Er gaat dan ook heel
wat voorbereiding aan vooraf om deze bijzondere dag tot een
geslaagd geheel te maken. Jullie kunnen trouwen in de smaakvol
ingerichte trouwzaal van het gemeentehuis of op een door u gekozen locatie die aan de voorwaarden voldoet.

De eerste keuze die jullie maken is die tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap heeft
overeenkomsten met het huwelijk. De manier waarop het tot stand
komt is anders, maar de juridische gevolgen zijn gelijk. Wanneer
we in deze folder over huwelijk spreken, kunnen jullie daarom ook
geregistreerd partnerschap lezen. Willen jullie graag weten wat
de verschillen precies zijn? Dan helpen de medewerkers van de
gemeente jullie graag verder.

De eerste stap
Melding voorgenomen huwelijk
Als jullie een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan,
moeten jullie hiervan eerst een melding doen. Dit kan in iedere
Nederlandse gemeente, maar het is handig als je dit doet in de gemeente waar je elkaar het jawoord gaat geven. De melding voorgenomen huwelijk moet minimaal 14 dagen en maximaal één jaar
voor de huwelijksdag plaatsvinden en zijn goedgekeurd.

Online doorgeven
Jullie kunnen via www.putten.nl/trouwen online een melding doen.
Als er online een huwelijksdatum wordt vastgelegd, dan wordt er
direct ‘melding voorgenomen huwelijk‘ gedaan. Het is belangrijk
dat je vooraf even contact hebt gehad met de trouwambtenaar.
Kunnen of willen jullie de huwelijksdatum niet online vastleggen?
Neem dan contact met ons op, dan helpen we jullie verder.

De trouwdag

Onze trouwambtenaren

In het gemeentehuis kunnen jullie van maandag tot en met
zaterdag trouwen.

De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), oftewel trouwambtenaar, zorgt voor het voltrekken van het huwelijk.
De trouwambtenaar maakt van elke huwelijksvoltrekking iets speciaals. Dit gebeurt in nauw overleg met het bruidspaar. De keuze
voor een trouwambtenaar is aan jullie zelf. Hij of zij neemt contact
met jullie op en maakt een afspraak om kennis te maken. Op de
volgende pagina’s stellen onze trouwambtenaren zich aan jullie
voor. Dit zijn hun contactgegevens, neem gerust contact met hen
op.

-

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

10.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Het laatste huwelijk kan om 16.00 uur worden afgesproken.

Jolanda Bijsterbosch-Hijwegen
M 06 537 44 037
E jhijwegen@gmail.com

Tarieven 2023
- Maandag om 09.00 uur en om 09.30 uur
(geen keuze ambtenaar) 				
- Maandag van 10.00 uur tot 17.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

€ 345,00
€ 345,00
€ 689,50

-

€ 24,50
€ 15,70
€ 31,50
€ 212,50
€ 103,50

Het leveren van getuigen
Trouw/partnerschapsboekje kunststof
Trouw/partnerschapsboekje leer
Toetsen van een nieuwe trouwlocatie
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
(zonder ceremonie en gebruik van de trouwzaal)

gratis

Naamgebruik
Bij de melding voorgenomen huwelijk mogen jullie beiden aangeven hoe jullie je naamgebruik geregeld willen hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zijn de mogelijkheden:
- de eigen naam;
- de naam van de partner met toevoeging van jouw eigen naam;
- de naam van jouw partner;
- de eigen naam met toevoeging van de naam van jouw partner.

Getuigen
Bij de huwelijksvoltrekking moeten minimaal twee en maximaal
vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Bij de melding moeten
kopieën van de geldige legitimatiebewijzen (paspoort of identiteitskaart) van de getuigen worden ingescand/ingeleverd.

Een andere nationaliteit?
Hebben jullie beiden of één van jullie beiden niet de Nederlandse
nationaliteit? Dan gelden er bijzondere regels. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Burgerzaken. Doe dit zo vroeg
mogelijk. De procedures duren soms lang. Het is helaas nog niet
mogelijk om de melding via onze website te doen.

Jorieke van Dasselaar
E joriekevandasselaar@yahoo.com
Sven van den Ham
T 06 211 71 703
E svenvandenhamtrouwambtenaar@gmail.com
Femmy Marinus-van der Wal
T (0341) 559 291
E femmymarinus@solconmail.nl
Ben de Looze (tot 1 januari 2024)
T (0341) 360 629
M 06 515 13 688
E benputten@planet.nl
Anneke van der Veen - van Apeldoorn
T (0341) 355 510. M 06 226 08 165
E anneke@veenplaza.nl

Trouwambtenaar uit een andere plaats
Het is mogelijk om jullie huwelijk te laten voltrekken door een
trouwambtenaar uit een andere gemeente. Als jullie dit willen,
dan wordt deze trouwambtenaar speciaal voor het huwelijk aangewezen als trouwambtenaar van de gemeente Putten. Hier zijn
wel voorwaarden aan verbonden, deze vindt u op www.putten.
nl/trouwen. Op onze website kunt u ook het formulier ‘Eenmalige
aanwijzing trouwambtenaar burgerlijke stand’ invullen.

Onze trouwambtenaren
Jolanda Bijsterbosch

Zoveel stappen, beslissende stappen kun je doen in je leven. Jullie
hebben weer zo´n bewuste stap gemaakt: je gaat trouwen. Je eigen
leven verbinden aan het leven van de ander: er begint een nieuw
hoofdstuk in de wij-vorm!
Het blijft bijzonder om als ambtenaar van de burgerlijke stand deel
uit te mogen maken van dit nieuwe begin in jullie relatie. Je gaat
elkaar het ja-woord geven. Een woord met betekenis. En ik mag de
vraag stellen waar dit belangrijke (ant)woord op gegeven wordt.
Het burgerlijk huwelijk is dan wel een vaststaand gebeuren, maar
ik wil er met jullie persoonlijke inbreng graag iets van jullie zelf
van maken. Daarom wil ik jullie zo´n drie weken van tevoren
uitnodigen om kennis met elkaar te maken en aan de hand van
ons gesprek jullie wensen een plaatsje in de huwelijksvoltrekking
geven. Zo kunnen wij er samen jullie feest van maken en is het
eerste hoofdstuk in jullie nieuwe levensverhaal een feit!

Jorieke van Dasselaar

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Jorieke van
Dasselaar. Vanaf 2017 ben ik buitengewoon trouwambtenaar
van de gemeente Putten. Het is mijn uitdaging om jullie
huwelijksceremonie op een unieke manier vorm te geven en te
versieren met persoonlijke woorden en anekdotes. Een ceremonie
is officieel, maar bij mij ook spontaan en met humor. Ik zie graag
jullie glimlach, voel het geluk en zorg voor een ontspannen sfeer
Tijdens de ceremonie is (bijna) alles mogelijk. Ik vind het een leuke
uitdaging om met de juiste vertaling van jullie verwachtingen en
wensen een fantastische persoonlijke ceremonie neer te zetten.
Neem gerust contact met mij op als er vragen zijn of als jullie een
afspraak willen maken. Ik verheug me erop om bij te dragen aan
jullie onvergetelijke trouwdag!

Sven van den Ham

Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn naam is Sven van den
Ham (1987). Ik ben getrouwd, vader van 4 kinderen en woon in
Putten. Naast het voltrekken van huwelijken, ben ik werkzaam als
Interim Leerkracht Specialist binnen het primair onderwijs.
Bijna is het zover, jullie gaan trouwen. Er zijn al veel afspraken
gemaakt en nu is het tijd voor de volgende stap: het kiezen van een
trouwambtenaar om samen met jullie het burgerlijk huwelijk te
voltrekken. Samen wil ik er met jullie een memorabele plechtigheid
van maken. Jullie staan hierbij natuurlijk centraal.
Graag ontmoet ik jullie een aantal weken voor de plechtigheid,
om jullie wensen te bespreken. Zo weten jullie wat er tijdens jullie
huwelijksvoltrekking wordt besproken, zodat jullie volledig ontspannen en met volle teugen kunnen genieten, op de dag die door
iedereen wordt gezien als één van de mooiste dagen in hun leven.

Femmy Marinus-van der Wal

Jullie kiezen in het openbaar voor elkaar en beloven elkaar liefde
en trouw. Dat is een feestje waard. Elk mens, elk huwelijk, elke toespraak is namelijk uniek. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en op
jullie trouwdag komen twee verhalen samen in één toespraak.
Tijdens een uitgebreid voorgesprek vraag ik jullie het hemd van
het lijf om mijn speech zo persoonlijk mogelijk te maken. Houd je
het liever zakelijk, ook geen probleem. Wil je live-muziek, familie
erin betrekken, elkaar persoonlijk toespreken of hebben jullie
andere creatieve ideeën? Ik vind het belangrijk dat jullie huwelijksvoltrekking gebeurt op een wijze waarbij jullie je prettig voelen.
Stijlvol, ontspannen en betrokken met ruimte voor eigen inbreng
zo wordt jullie trouwdag onvergetelijk.
Ik ben getrouwd, moeder van 3 kinderen en woon sinds mijn
huwelijk in Ermelo. Sinds 2007 ben ik buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand. Naast mijn werk ben ik actief in kerk en
maatschappij. Ik zie uit naar onze ontmoeting.

Ben de Looze (tot 1 januari 2024)

Jullie hebben besloten om met elkaar verder door het leven te gaan
en willen dit met een huwelijk bevestigen. Het onderstreept jullie
wederzijdse liefde en de wens om voor altijd bij elkaar te blijven.
Ik ben woonachtig in Krachtighuizen en al lang geleden getrouwd,
vader van 4 kinderen en betrokken bij het wel en wee van de groene
gemeente Putten. Als passionele hobby al jarenlang actieve muziekbeoefening. Dit laatste kan misschien goed van pas komen om een
extra romantisch tintje aan jullie dag te geven. Indien gewenst kan
de nooit ontvangen of gedane serenade op deze speciale dag nog
gestalte krijgen! Laat je verrassen.
Jullie persoonlijke wensen neem ik mee in de huwelijksplechtigheid. Ik geef het geheel graag een informeel karakter, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. De procedure verloopt op gepaste
wijze met oog voor de persoonlijke noot. Ik sta jullie graag bij om
dit belangrijke moment tot een onvergetelijk gebeuren te maken.

Anneke van der Veen

Samen met het bruidspaar wil ik graag het officiële moment van
die dag voorbereiden. Daarom zal ik jullie van tevoren uitnodigen
voor een gesprek. We bespreken hoe invulling gegeven zal worden
aan de huwelijksvoltrekking. Jullie komen ten slotte voor iets bijzonders. Twee mensen zijn bij elkaar gebracht, hebben voor elkaar
gekozen, om in liefde samen verder te leven en zij willen dat ook
wettelijk vastleggen.
Jullie hebben belangrijke gasten uitgenodigd om deze dag mee te
maken en feest te vieren. Samen met hen zullen we, met jullie in
het middelpunt, in een ontspannen sfeer stilstaan bij de betekenis
van jullie belofte aan elkaar en er getuige van zijn wanneer jullie
elkaar het jawoord geven.
Een mooi begin van een feestelijke dag, jullie trouwdag!

Meer informatie?
Neem gerust contact met ons op.
Wij wensen jullie een goede voorbereiding!
Gemeente Putten
Afdeling Burgerzaken
Fontanusplein 1
3881 BK Putten
T (0341) 359 611
E info@putten.nl
www.putten.nl/trouwen

