
Vragenlijst 
Huwelijk/Partnerschap 

Gegevens huwelijk 

Huwelijksdatum 

Naam bruidspaar 

Uw gegevens 

Gaat u na het huwelijk/partnerschap 
verhuizen? 

 Nee 
 Ja (u moet deze adreswijziging zelf doorgeven) 

     Toekomstige woonplaats : ……………………………………… 

Hoeveel personen verwacht u in de 
trouwzaal? 

Verwacht u slechtlopende of rolstoel 
gebonden gasten? 

 Ja          Nee 

Wilt u tijdens de plechtigheid de ringen 
wisselen? 

 Ja          Nee 

Stelt u prijs op muziek bij aankomst, 
gedurende plechtigheid en/of vertrek? 

 Ja         Nee 

Wie verzorgt de muziek? 

Wie verzorgt de foto’s en/of video’s? 

Welke trouwambtenaar krijgt uw 
voorkeur? 



Persoonlijke gegevens

Een toespraak op maat vraagt om persoonlijk contact tussen het bruidspaar en de ambtenaar. De vragen op 
deze pagina leiden tot informatie voor de ambtenaar ter voorbereiding op het persoonlijk contact. 
Tijdens het persoonlijk contact wordt aanvullende informatie verzameld waarmee de ambtenaar de 
gewenste toespraak op maat kan maken. 

Beroep echtgeno(o)t(e) 1 

Beroep echtgeno(o)t(e) 2  

Zijn alle ouders aanwezig?  Ja          Nee 

Bij echtscheiding/overlijden; zijn er 
eventuele nieuwe partners? 

 Ja          Nee 

Mogen ze naast elkaar zitten?  Ja          Nee 

Is het een bezwaar als de ouders 
worden voorgelezen in de akte? 

 Ja          Nee 

Heeft u bruidskinderen?  Nee          
 Ja, wat is hun naam? 

Heeft u eigen kinderen?  Nee        
 Ja, wat is hun naam? 

Wilt u dat de kinderen een rol hebben 
tijdens de ceremonie? 

 Ja          Nee 

Wilt u een algemene of persoonlijke 
toespraak? 

 Algemeen          Persoonlijk 

Zijn er mensen die een speciaal welkom 
verdienen? 

 Nee         
 Zo ja, wie? 



Zijn er opa’s of oma’s aanwezig?  Nee         
 Zo ja, wat is hun naam? 

Is sprake van een specifiek thema?  Nee          
 Zo ja, welk? 

Gaat u op huwelijksreis?  Nee          
 Ja, waarheen? 

Wie is uw ceremoniemeester? 

Zijn er gegevens die niet voorgelezen 
mogen worden (bijvoorbeeld gegevens 
ouders?) 

 Nee        
 Ja (graag afstemmen met de ambtenaar) 

Zijn er naast de ambtenaar ook andere 
sprekers? 

 Nee          Ja 

Wilt u met echtgeno(o)t(e) 1 en 
echtgeno(o)t(e) 2 of met voornaam 
worden aangesproken? 

 Echtgeno(o)t(e) 1 en echtgeno(o)t(e) 2 
 Voornaam (roepnamen vermelden) 

Zijn er felicitaties direct aansluitend op 
de trouwceremonie? 

 Nee          Ja 

Trouwt u ook in de kerk?  Nee          Ja 

Hoe verloopt de dag verder? 

Bijzonderheden? 


