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Voorwoord

U	bent	van	plan	om	te	gaan	trouwen	of	geregistreerd	partnerschap	aan	

te	gaan?	Gefeliciteerd!

Voor	veel	mensen	is	de	dag	waarop	dit	plaatsvindt	‘de	mooiste	dag	van	hun	

leven’.	Maar	een	dag	als	deze	brengt	nogal	wat	voorbereidingen	met	zich	

mee.	Vragen	die	u	zichzelf	stelt	zijn:	waar	en	wanneer	gaan	we	melding	

doen	van	het	voorgenomen	huwelijk,	waar	en	wanneer	gaan	we	trouwen,	

wie	zijn	onze	getuigen,	hoeveel	gasten	nodigen	we	uit	en	wel	of	geen	feest?	

Vragen	waarop	u	samen	een	antwoord	dient	te	vinden.	Met	deze	folder	

willen	we	u	daarbij	helpen.

Ik	kan	u	van	harte	aanbevelen	om	in	Heemskerk	te	trouwen	of	een	

geregistreerd	partnerschap	aan	te	gaan.	We	hebben	drie	prachtige	locaties.	

Houdt	u	van	strak	en	modern,	dan	past	de	raadzaal	in	het	gemeentehuis	

vast	bij	u.	Voor	wie	van	nostalgisch	houdt,	zijn	er	twee	locaties	waaruit	u	

kunt	kiezen:	Chateau	Marquette	en	Kasteel	Assumburg.	Daarnaast	is	het		

mogelijk	om	te	trouwen	op	een	locatie	naar	keuze.	

De	gemeente	Heemskerk	beschikt	over	negen	buitengewoon	ambtenaren	

van	de	burgerlijke	stand.	Ze	zijn	stuk	voor	stuk	enthousiast,	gedreven	en	

betrokken.	In	deze	folder	stellen	ze	zichzelf	aan	u	voor.

Ik	wens	u	veel	succes	met	de	voorbereidingen,	maar	ook	heel	veel	plezier.	

Het	blijft	bijzonder	om	voor	elkaar	te	kiezen	en	dat	te	bezegelen	met	een	

huwelijk	of	een	geregistreerd	partnerschap.	Veel	geluk	samen!

Mieke	Baltus

Burgemeester	gemeente	Heemskerk
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Waar u verder nog aan moet denkenHuwelijk of geregistreerd partnerschap

U heeft voor elkaar gekozen en wilt dit officieel bezegelen. Dat kan door een huwelijk, maar ook door een 

geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap is gelijk aan een huwelijk. Het paar met een geregistreerd 

partnerschap heeft dezelfde rechten als een getrouwd stel en de voorwaarden, kosten en manier van indienen van de 

aangifte zijn gelijk. 

Belangrijk

De	informatie	in	deze	folder	geldt	zowel	voor	personen	

die	willen	trouwen	als	voor	personen	die	een	

partnerschap	willen	registreren.	Dus	overal	waar	u	leest	

over	trouwen	en	de	huwelijksvoltrekking	kunt	u	ook	lezen	

geregistreerd	partnerschap	en	partnerschapregistratie.

Melding voorgenomen huwelijk

Voordat	u	kunt	trouwen	dient	u	dit	voornemen	officieel	

kenbaar	te	maken.	U	doet	melding	van	uw	voorgenomen	

huwelijk.	Het	heeft	de	voorkeur	dat	u	dat	doet	in	de	

gemeente	waar	het	huwelijk	plaatsvindt.	De	melding	is	

kosteloos.

De	melding	moet	tenminste	veertien	dagen	voor	de	

huwelijksdatum	worden	gedaan	en	is	maximaal	één	jaar	

geldig.	Als	het	huwelijk	binnen	een	jaar	na	de	melding	

niet	is	voltrokken,	dan	vervalt	deze	.

Benodigde documenten

Voor	de	melding	heeft	u	alleen	een	geldig	legitimatie

bewijs	nodig	(paspoort	of	identiteitskaart,	géén	kopie).	

Uw	geboorteakte,	burgerlijke	staatgegevens	en	andere	

gegevens	die	van	belang	zijn,	zijn	opgenomen	in	de	

persoonsregistratie	van	de	gemeente.	Aan	de	hand	

daarvan	bepaalt	de	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	

uw	huwelijksbevoegdheid.	

Er	zijn	echter	uitzonderingen.	Vooral	als	u	in	het	

buitenland	geboren	bent,	in	het	buitenland	hebt	gewoond	

en/of	daar	eerder	getrouwd	bent	geweest,	zijn	er	wellicht	

meer	documenten	nodig.	Het	kan	soms	veel	tijd	kosten	

om	deze	documenten	te	verkrijgen.	Informeer	tijdig	bij	de	

gemeente	welke	documenten	u	nodig	hebt	en	aan	welke	

voorwaarden	deze	documenten	moeten	voldoen.	Zie	voor	

meer	informatie	op	de	website	www.heemskerk.nl	of	

vraag	ernaar	bij	de	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand.

Getuigen

Voor	een	huwelijk	zijn	minimaal	twee	en	maximaal	vier	

getuigen	nodig.	De	minimale	leeftijd	van	getuigen	is	

achttien	jaar.	Deze	geeft	u	op	als	u	melding	maakt	van	uw	

voorgenomen	huwelijk.

Van	de	getuigen	dient	u	bij	de	melding	de	volgende	

gegevens	in	te	leveren:	naam,	voornamen,	geboorteplaats,	

adres	en	woonplaats.	Tevens	dient	u	van	elke	getuige	

een	kopie	van	een	geldig	legitimatiebewijs	(paspoort	of	

identiteitskaart)	te	overleggen.

Naamgebruik na het huwelijk

Als	u	melding	maakt	van	uw	voorgenomen	huwelijk	

kunt	u	aangeven	onder	welke	naam	u	geregistreerd	wilt	

worden.	Er	zijn	verschillende	mogelijkheden:	

•			U	houdt	ieder	uw	eigen	naam.

•			Eén	van	u	neemt	de	naam	aan	van	de	partner.

•			Eén	van	u	plaatst	achter	de	eigen	naam	de	naam	van	

de	partner.

•			Eén	van	u	plaatst	achter	de	naam	van	de	partner	de	

eigen	naam.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer	het	huwelijk	voltrokken	is	bestaat	tussen	de	

echtgenoten	van	rechtswege	algehele	gemeenschap	van	

goederen.	U	kan	van	deze	regel	afwijken.	Dan	maakt	u	bij	

een	notaris	een	contract	op	voor	huwelijkse	voorwaarden.	

Dit	dient	u	te	doen	vóór	de	huwelijksdatum.	Neem	daarom	

tijdig	contact	op	met	een	notaris.
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Chateau Marquette

Het	betoverende	Chateau	Marquette	heeft	een	

geschiedenis	die	teruggaat	tot	1225.	Het	ligt	temidden	van	

weelderig	groen	op	een	uitgestrekt	13eeeuws	landgoed.	

Binnen	het	kasteel	heeft	u	de	keuze	uit	diverse	zalen,	

zodat	de	mogelijkheid	bestaat	om	ook	het	huwelijksfeest	

op	deze	locatie	te	houden.	Het	is	zelfs	mogelijk	dat	uw	

gasten	blijven	slapen	in	het	nabijgelegen	hotel	op	het	

landgoed.

Wilt	u	trouwen	op	deze	locatie	dan	maakt	u	daarvoor	

een	afspraak	bij	de	gemeente.	Echter,	u	dient	zelf	

eerst	te	informeren	bij	Chateau	Marquette	naar	de	

beschikbaarheid	van	de	zalen.	

Marquettelaan	34

1968	JT		Heemskerk

T:		 0251257025

E:		 nhmarquette@nhhotels.com

W:	 www.nhhotels.com

Locatie naar keuze

U	kunt	ook	kiezen	om	te	trouwen	op	een	locatie	naar	

keuze,	passend	bij	uw	eigen	stijl.	Er	is	heel	veel	mogelijk	

in	Heemskerk.	De	locatie	dient	echter	aan	een	aantal	

voorwaarden	te	voldoen:

•			representatief	en	waardig

•			toegankelijk	en	openbaar	(dus	niet	uw	eigen	

woonkamer)

•			overdekt	alternatief	als	de	ceremonie	in	de	openlucht	

plaatsvindt

•			aparte	ruimte	waar	de	trouwambtenaar	zich	om	kan	

kleden

•			het	volgende	dient	aanwezig	te	zijn:	een	

spreekgestoelte,	een	tafel	voor	ondertekenen	van	de	

akte,	eventueel	muziek	en	een	geluidsinstallatie,	een	

glas	water	voor	de	trouwambtenaar	en	de	bode.

De locaties

Gemeentehuis

Het	gemeentehuis	in	Heemskerk	is	gebouwd	in	2011	en	

heeft	een	open	en	moderne	uitstraling.	De	strak	ingerichte	

raadzaal	doet	ook	dienst	als	trouwzaal.	Het	hoge	plafond	

met	prachtige	lampen,	de	hoge	ramen,	de	witte	stoeltjes	

en	de	bijzondere	brandgeschilderde	toegangsdeuren	

geven	de	trouwzaal	allure.	

Maerten	van	Heemskerckplein	1

1964	EZ		Heemskerk

T:		 14	0251

E:		 post@heemskerk.nl

W:	 www.heemskerk.nl

Slot Assumburg

Slot	Assumburg	is	een	prachtig	13eeeuws	kasteel	met	

een	zeer	mooie	kasteeltuin.	Het	heeft	diverse	zalen	en	de	

mogelijkheid	bestaat	om	ook	het	huwelijksfeest	op	deze	

locatie	te	houden.	Uw	gasten	kunnen	hier	na	het	feest	

zelfs	blijven	slapen.

U	kunt	kiezen	uit	de	klassieke	Ridderzaal,	de	intieme	

Deutzzaal	of	bij	warm	weer	voor	de	binnenplaats	tussen	

de	zes	torens.	Wilt	u	trouwen	op	deze	locatie	dan	maakt	

u	daarvoor	een	afspraak	bij	de	gemeente.	Echter,	u	dient	

zelf	eerst	te	informeren	bij	Slot	Assumburg	naar	de	

beschikbaarheid	van	de	zalen.	

Tolweg	9

1967	NG		Heemskerk

T:		 0251232288

E:		 Heemskerk@stayokay.nl

W:	 www.stayokay.nl
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De	buitengewoon	ambtenaren	van	de	burgerlijke	stand	in	Heemskerk	stellen	zich	aan	u	voor:

Tilly Mulder Keesom

Sedert	tien	jaar	mag	ik	mezelf	buitengewoon	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	

noemen.	Een	bijzonder	eervol	beroep	en	een	taak	die	ik	met	veel	genoegen	uitvoer.	

Voor	mij	staan	de	wensen	van	het	bruidspaar	centraal.	Ik	neem	dan	ook	ruim	de	tijd	

om	de	ceremonie	met	het	aanstaande	bruidspaar	door	te	spreken	(bij	hen	thuis	of	

op	locatie),	zodat	we	er	een	persoonlijke	en	stijlvolle	ceremonie	van	kunnen	maken	

met	voldoende	aandacht	voor	de	getuigen,	eventuele	kinderen	en	bijzondere	wensen.	

Ook	ben	ik	beëdigd	tolk	vertaler	Spaans,	dus	moet	er	iets	in	het	Spaans	gezegd	worden,	

geen	probleem.

Peter Zuidweg

Mijn	naam	is	Peter	Zuidweg.	Ik	ben	geboren	in	1940	in	Haarlem	en	sinds	1963	woon	ik	in	

Heemskerk.	Als	buitengewoon	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	ben	ik	sinds	1989	in	

de	gemeente	Heemskerk	actief.	Als	trouwambtenaar	neem	ik	uitgebreid	de	tijd.	Wanneer	

het	bruidspaar	zelf	wenst	te	bepalen	hoe	hun	huwelijk	wordt	gesloten	en	zij	verzekerd	

willen	zijn	van	een	prachtig,	warm	hoogtepunt	van	de	dag,	dan	kan	ik	dat	met	veel	liefde	

en	enthousiasme	doen.

Het	wettelijk	burgerlijk	huwelijk	is	bijzonder	en	dient	aan	te	sluiten	bij	de	wensen	

van	zowel	bruid	als	bruidegom.	En	zo	probeer	ik	in	een	persoonlijk	gesprek	een	

juiste	invulling	te	creëren.	Intiem	of	juist	grootschalig,	in	het	gemeentehuis	of	op	een	

bijzondere	locatie,	misschien	met	zang	en	muziek,	een	belangrijke	rol	voor	kinderen	

en	dierbaren	of	juist	alleen	maar	het	bruidspaar	om	wie	het	draait.	Samen	bepalen	

we	de	sfeer	en	inhoud	van	jullie	huwelijksceremonie,	waarbij	het	romantische	aspect	

zeker	niet	wordt	vergeten.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

In Heemskerk wordt het huwelijk in de meeste gevallen voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Dit zijn medewerkers in dienst van de gemeente Heemskerk die speciaal bevoegd zijn om paren in 

de echt te verbinden. Ruim voor de huwelijksdatum neemt de ambtenaar contact met u op om te bespreken wat uw 

wensen en verwachtingen zijn van de huwelijksvoltrekking.

Denkt	u	ook	aan	het	volgende:

•			de	locatie	dient	(brand)veilig	te	zijn.	Het	kan	zijn	dat	

u	voor	de	locatie	een	evenementenvergunning	of	een	

vergunning	voor	brandveilig	gebruik	nodig	hebt.	Deze	

vergunningen	dient	u	zelf	aan	te	vragen;

•			Houd	rekening	met	de	veiligheid	op	de	openbare	weg.	

Deze	mag	niet	in	het	geding	komen	door	mogelijke	

parkeerproblemen.

Wilt	u	trouwen	op	een	locatie	naar	keuze,	dan	dient	

u	daarvoor	toestemming	te	vragen	bij	de	gemeente.	

De	locatie	wordt	dan	tijdelijk	aangemerkt	als	trouwlocatie.	

Een	aanvraagformulier	vindt	u	op	de	website	van	

de	gemeente	Heemskerk	of	kunt	u	aanvragen	bij	de	

gemeente.	Het	duurt	ongeveer	twee	weken	voor	u	een	

reactie	krijgt	op	uw	aanvraag.	Houd	daar	rekening	mee	in	

uw	planning.
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Dick van Veen

Sinds	1999	ben	ik	met	veel	plezier	trouwambtenaar.	Van	tevoren	maak	ik	een	afspraak	

voor	persoonlijk	contact,	bij	u	thuis	of	op	de	trouwlocatie.	Hierbij	overleg	ik	met	u	hoe	

u	de	huwelijksvoltrekking	graag	wilt	hebben.	Het	is	uw	feestdag	en	u	speelt	samen	de	

hoofdrol.

Uw	huwelijksvoltrekking	of	geregistreerd	partnerschap	zal	ik	dan	ook,	waar	mogelijk,	

naar	uw	wensen	invullen.	Persoonlijk,	betrokken,	origineel,	ongedwongen,	met	humor	

en	emotie.

Jacqueline Mulder – Breedijk

Hartelijk	gefeliciteerd!	Jullie	gaan	trouwen	en	voor	deze	mooie	dag	ben	je	natuurlijk	

opzoek	naar	een	trouwambtenaar.	Een	huwelijksdag	is	een	spannende	dag	waarbij	de	

ceremonie	een	belangrijk	moment	is.	Het	is	de	dag	dat	we	vieren	dat	twee	werelden	

elkaar	in	de	liefde	gevonden	hebben.	Ik	ben	sinds	2005	werkzaam	bij	de	gemeente	

Heemskerk	als	trouwambtenaar.	Ik	houd	een	persoonlijk	gesprek	en	geïnspireerd	door	

jullie	informatie	maak	ik	de	trouwtoespraak.

Als	jullie	tijdens	de	huwelijksvoltrekking	iets	extra's	willen,	zoals	een	tweede	spreker,	

of	als	jullie	zelf	ook	een	bepaalde	rol	willen	spelen	dan	draag	ik	daar	met	alle	plezier	

aan	bij	om	er	een	stijlvolle,	vrolijke	maar	zeker	een	ontspannen	huwelijksplechtigheid	

van	te	maken.	

Zelf	woon	ik	met	veel	plezier	in	Heemskerk,	een	gemeente	in	een	prachtige	omgeving	

waar	ik	jullie	huwelijk	met	veel	enthousiasme	wil	voltrekken.

Aalt Bruinekool

Met	veel	genoegen	stel	ik	mij	aan	u	voor	als	buitengewoon	trouwambtenaar	van	de	

gemeente	Heemskerk.	Mijn	naam	is	Aalt	Bruinekool.	Ik	ben	geboren	en	getogen	aan	de	

Kruisberg	in	het	Heemskerkduin.	Ik	ben	getrouwd	en	de	trotse	vader	van	twee	dochters	

en	een	zoon.	Ik	ben	werkzaam	op	een	juridische	afdeling	van	een	waterleidingbedrijf.	

Daarnaast	zet	ik	mij	met	veel	plezier	en	enthousiasme	in	voor	de	gemeenteraad	in	

Heemskerk.	Door	trouwplannen	van	een	familielid,	kwam	ik	op	het	idee	om	mijzelf	in	

te	zetten	als	buitengewoon	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand.	In	deze	functie	vind	ik	

het	belangrijk	om	aan	de	huwelijksvoltrekking	een	persoonlijke	tint	te	geven.	Daarvoor	

overleg	ik,	voorafgaand	aan	de	huwelijksvoltrekking,	met	het	aanstaande	bruidspaar	

welke	persoonlijke	elementen	zij	aan	deze	gebeurtenis	willen	toevoegen.

Conny van Son – van der Horst

Mijn	naam	is	Conny	van	Sonvan	der	Horst	en	in	het	voorjaar	van	2012	ben	ik	beëdigd	

als	trouwambtenaar.	Ik	had	al	jaren	de	wens	deze	functie	te	mogen	vervullen	en	nu	deze	

is	uitgekomen	kan	ik	u	vertellen	dat	ik	ervan	geniet!

Ik	ben	altijd	reuze	benieuwd	naar	het	kennismakingsgesprek	met	een	aanstaand	

echtpaar.	Wie	vind	ik	tegenover	mij,	kan	ik	de	juiste	sfeer	creëren	waardoor	ik	word	

toegelaten	in	hun	(gezamenlijke)	leven,	wat	zijn	de	wensen	en	wat	wordt	er	van	mij	

verwacht?	Met	een	schat	aan	indrukken	en	informatie	start	ik	daarna	met	het	schrijven	

van	de	persoonlijke	speech	voor	de	huwelijksplechtigheid.	

In	het	dagelijkse	leven	ben	ik	verbonden	aan	Heliomare	Onderwijs.	Daar	zoek	ik	naar	

mogelijkheden	om	leerlingen	met	een	beperking	zoveel	mogelijk	te	kunnen	laten	

integreren	in	een	valide	samenleving.	Als	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	komt	

die	jarenlange	ervaring	in	het	omgaan	met	mensen	met	verschillende	achtergronden	

goed	van	pas.

Het	is	een	bijzondere	taak	om	nauw	betrokken	te	zijn	bij	twee	mensen	die	voor	elkaar	

kiezen.	Daarbij	waardeer	ik	het	persoonlijke	contact	tijdens	de	voorbereiding	en	

plechtigheid	het	meest.
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Joke van Kessel – Tillmans

Mijn	naam	is	Joke	van	KesselTillmans.	Ik	woon	in	Heemskerk	en	ben	getrouwd	en	heb	

drie	dochters.	Ik	ben	afgestudeerd	in	de	Engelse	taal	en	letterkunde	en	werk	als	docente	

Engels.	Daarnaast	werk	ik	sinds	1999	freelance	als	beëdigd	buitengewoon	ambtenaar	

van	de	burgerlijke	stand.	Ik	heb	inmiddels	al	heel	wat	paren	getrouwd	en	dit	werk	geeft	

mij	enorm	veel	voldoening	en	plezier.	Door	mijn	werk	in	het	onderwijs	ben	ik	gewend	

om	voor	groepen	te	spreken.	Ik	kan	vlot	schrijven	en	spreek	verschillende	talen.	

Van	te	voren	maken	we	kennis	en	krijg	ik	mijn	informatie	van	jullie,	waarbij	privacy	

bij	mij	hoog	in	het	vaandel	staat.	Tijdens	de	huwelijksvoltrekking	probeer	ik	een	

ontspannen	sfeer	te	creëren.	Een	persoonlijke	benadering	is	daarbij	belangrijk.	

Mijn	doel	is	een	toespraak	waarin	jullie	jezelf	herkennen,	met	humor	en	diepgang,	een	

ceremonie	die	helemaal	bij	jullie	past.	Iedere	huwelijksvoltrekking	blijft	dan	ook	voor	

mij	een	uitdaging	om	het	zo	persoonlijk	mogelijk	te	maken.	Mijn	taak	is	dat	jullie	kunnen	

terugkijken	op	een	mooie	en	onvergetelijke	dag.

Henk de Ruiter

Mijn	naam	is	Henk	de	Ruiter	en	sinds	2007	ben	ik	buitengewoon	ambtenaar	van	de	

burgerlijke	stand.	Sindsdien	heb	ik	al	vele	bruidsparen	mogen	trouwen.	Zelf	ben	ik	reeds	

ruim	40	jaar	getrouwd	en	samen	hebben	wij	twee	zonen.	Mijn	grootste	hobby	is	de	sport	

in	het	algemeen	en	de	wielersport	in	het	bijzonder.

Tijdens	mijn	voormalige	werk	bij	de	gemeente	Heemskerk	heb	ik	regelmatig	toespraken	

gehouden,	zoals	bij	afscheid,	jubileum	of	overlijden.	Dus	toen	er	in	2007	een	vacature	

vrijkwam	voor	een	buitengewoon	ambtenaar	ben	ik	daar	meteen	op	in	gesprongen.

Wat	dit	werk	zo	leuk	maakt,	is	dat	ieder	stel	mensen	van	welke	samenstelling	dan	

ook,	anders	is.	Dit	werk	is	dan	ook	nooit	saai.	Ik	probeer	er	altijd	iets	bijzonders	van	te	

maken.	Uiteraard	komen	alle	wensen	van	het	bruidspaar	aan	de	orde	in	het	voorgesprek.	

Plechtig,	ontspannen,	stijlvol	of		humoristisch,	jullie	zeggen	het	maar.	Ik	hoop	een	mooie	

bijdrage	te	leveren	om	van	jullie	trouwdag	een	onvergetelijke	dag	te	maken.

Hans Vessies

Ik	ben	Hans	Vessies,	geboren	en	getogen	in	Beverwijk	en	sinds	1983	woon	en	werk	

ik	met	veel	plezier	in	het	mooie	Heemskerk.	Een	gemeente	waarin	diverse	sfeervolle	

locaties	voorhanden	zijn	om	elkaar	het	jawoord	te	geven.	Als	buitengewoon	ambtenaar	

van	de	burgerlijke	stand	vind	ik	het	mijn	uitdaging	om	aan	de	belangrijke	ceremonie	

een	zodanige	invulling	te	geven	dat	deze	zoveel	mogelijk	tegemoet	komt	aan	de	wensen	

van	het	bruidspaar.	Ik	vind	het	enorm	leuk	om	ter	voorbereiding	op	de	trouwdag	een	

uitgebreid	gesprek	met	het	aanstaande	bruidspaar	te	voeren	en	op	basis	daarvan	

de	ceremonie	inhoud	te	geven	in	een	persoonlijk	woord	voorafgaande	aan	het	plechtige	

“ja	ik	wil”	.	

Ik	ben	ruim	30	jaar	gelukkig	getrouwd	met	Marja.	Wij	hebben	samen	een	dochter	en	

twee	zoons.	In	het	dagelijks	leven	heb	ik	een	eigen	adviesbureau	waarin	ik	ondernemers	

in	het	midden	en	kleinbedrijf	begeleid	en	coach	bij	allerlei	uitdagingen	in	het	kader	van	

opvolging,	overnames	of	financiële	vraagstukken.	Voordat	ik	in	2013	met	mijn	adviesbureau	

ben	gestart,	heb	ik	35	jaar	gewerkt	bij	een	tweetal	banken	in	de	IJmond.	

De	aanstaande	bruidsparen	wens	ik	heel	veel	plezier	bij	de	voorbereidingen	van	de	voor	

hen	zo	belangrijke	dag!
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Met	dank	aan		

Tim	en	Melanie	van	der	Linden

juli	2016

oplage	400	

Wilt	u	meer	weten	over	trouwen	in	Heemskerk	of	

een	datum	reserveren,	neemt	u	dan	contact	op	met	de	

burgerlijke	stand.

Maerten	van	Heemskerckplein	1

1964	EZ		Heemskerk

T:		 14	0251

E:		 post@heemskerk.nl

W:		www.heemskerk.nl

Openingstijden

Maandag	tot	en	met	woensdag	van	09.00	tot	17.00	uur

Donderdag	van	09.00	tot	20.00	uur

Vrijdag	van	09.00	tot	12.30	uur

Overige informatie

Afspraak

Om	ervoor	te	zorgen	dat	u	niet	hoeft	te	wachten,	werkt	

de	gemeente	Heemskerk	op	afspraak.	Een	afspraak	

betekent	dat	u	op	de	afgesproken	tijd	geholpen	wordt.	

U	vermijdt	zo	dat	u	moet	wachten.	Vanzelfsprekend	

is	het	ook	nog	altijd	mogelijk	om	gewoon	binnen	te	

lopen;	u	wordt	dan	geholpen,	maar	u	moet	dan	met	een	

wachttijd	rekening	houden.

Als	u	een	afspraak	heeft	met	een	specifieke	medewerker	

meldt	u	zich	bij	de	receptie.	U	wordt	vervolgens	

doorverwezen	of	opgehaald	door	de	betreffende	

medewerker.

Betalen

Betalen	in	het	gemeentehuis	kan	zowel	contant	als	via	

PIN.	U	kunt	ook	het	bedrag	overmaken	aan	de	gemeente:	

IBAN:	NL47	BNGH	028.50.03.453,	o.v.v.	uw	namen	en	de	

huwelijksdatum.	

De	betaling	dient	tenminste	veertien	dagen	voor	het	

huwelijk	te	zijn	verricht.


