Man (Bruidegom)

Vrou (Bruid)

Noemnaam en van:
Huweliksbevestiger:
Jaar

Maand Dag

Datum van
bevestiging:
Plek van bevestiging:

Tyd:

Adres van
huweliksplek:
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Belangrike Inligting
Dit is belangrik dat julle die dominee wat julle graag wil hê julle moet trou, aan die beginfase van die
troudag-beplanning kontak en reël. Dit nie ‘n gegewe dat die dominee dié spesifieke dag beskikbaar is
nie.
Julle het die volgende met julle eerste afspraak by die dominee nodig om te begin om die huweliksregister
solank in te vul Dit maak dat die administrasie nie baie tyd op die troudag self in beslag neem nie):
 Oorspronklike, gewaarmerkte afskrif van Identiteitsdokument van bruidegom en bruid, asook
oorspronklike, gewaarmerkte afskrifte van die 2 getuies se Identiteitsdokumente (wat as getuies
op die troudag in die huweliksregister gaan teken).
 3 identiteitfoto’s van die bruidegom, asook van die bruid.
 Indien julle in die huwelikskontrak “Met Huweliksvoorwaardes” trou, bring asseblief
oorspronklike prokureursbrief as bewys dat julle so ‘n huweliksvoorwaardekontrak het.
 As voorheen getroud [geskei/weduwee/wewenaar] bring asseblief
egskeidingsbevel/doodsertifikaat saam vir die eerste ontoeting.
 Die betrokke leraar sal met julle oor die verloop van die seremonie gesels. Maak asseblief by hom
of haar seker oor die behoefte aan ‘n mikrofoon en enige ander behoeftes wat met die verloop van
die seremonie gepaard gaan.

Inligting vir Huweliksregister
Man (Bruidegom)

Vrou (Bruid)

ID nommer:
Nasionaliteit:
Van:
Volle name:

Vorige van:
(Indien enige)
Huwelikstatus:

Ongetroud

Geskei

Ongetroud

Weduwee/Wewenaar

Geskei

Weduwee/Wewenaar

Geboortedorp / stad:
Huidige residensiële adres:

Straat
Dorp /Uitbreiding
Poskode
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Man (Bruidegom)

Vrou (Bruid)

Tel. Huis:

(

)

-

(

)

-

Selfoon:

(

)

-

(

)

-

Hoogste kwalifikasie:
Tik indien geen skoolopleiding.

Tik indien geen skoolopleiding.

Huidige beroep:
(Of laaste beroep indien werkloos)

Huweliksbevestiging
Jaar

Datum van huweliksbevestiging:
Dorp/stad van huweliksbevestiging:
Vrou se van na die huweliksbevestiging:
Residensiële adres na die huweliksbevestiging:

Straat
Dorp /Uitbreiding
Poskode

Leraar
Die leraar wat die huweliksbevestiging gaan doen:
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Maand Dag

Getuies
Getuie nommer 1
ID

Getuie nommer 2
nommer:

Van:
Volle name:

Tel. Huis:

(

)

-

(

)

-

Selfoon:

(

)

-

(

)

-

Kostes
Die kostes is betaalbaar voor die eerste afspraak met die leraar.
Registrasiefooi vir koerier:
Leraar se fooi:
Reiskostes (R3,70 per km)
Afstand heen en weer (vanaf NG Elarduspark):

R 270
R 660
km

R
R

Tolgeld heen en weer:

Totaal

R

Kontak die koster vir meer besonderhede oor die kostes verbonde aan die gebruik van
die kerkgebou / kapel / orrelis.
Bankbesonderede:
ABSA Bank
Tjekrekeningnommer: 1500580174
Verwysing: Datum van jul huwelik asook die leraar se van, bv. 12NovVermaak

Vir Kantoorgebruik
Jaar

Datum ontvang:
Datum waarop lidmaatskap nagegaan is:
Betalings afgehandel:
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Maand Dag

