
Roymar’s Wedding Service, Curacao N.A,  
Tel. 00(5999) 5147884 , fax 00 (5999) 8697626   

website: roymarwed.com, email: info@roymarwed.com 

1 

 
 
 
CURACAO HUWELIJKS-AANVRAAG FORMULIER 
 
Geachte Gouverneur, 
 
Wij, ondergetekenden, geven te kennen dat wij in het huwelijk willen treden op 
Curacao op de volgende data: 
 
Datum 1e keuze :   Tiid 1e keuze:  Tijd 2e keuze: 
Datum 2e keuze :   Tijd 1e keuze:  Tijd 2e keuze: 
 
Informatie Bruidegom 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
  
Informatie Bruid 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
 
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
 
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
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CURACAO HUWELIJKS-AANVRAAG FORMULIER 
 
 
Wij zijn volledig geinformeerd door Roymar’s Wedding Service over de gang van 
zaken met betrekking tot trouwen op Curacao. 
Wij autoriseren Roymar’s Wedding Service voor het afhandelen van alle 
voorbereidingen en correspondentie’s omtrendt  ons huwelijk. 
Alle informatie door ons verschaft berust op volledige waarheid. 
 
 
Met de meeste hoogachting verblijven wij, 
 
 
 
Plaats   : 
Datum :  
Naam voluit bruidegom: 
Naam voluit Bruid         
 
 
 
 
Handtekening Bruidegom:    Handtekening Bruid: 
 
 
 
 
 
 

 
-----------------------------------   -------------------------------------- 
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CURACAO HUWELIJKS-AANVRAAG FORMULIER 
 
Vervolg van uw getuigen formulier 
  
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
 
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
 
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
 
Informatie Getuige 
Familie naam : 
Voornaam (men) : 
Geboorte datum : 
Geboorte plaats : 
Adres / postcode : 
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