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Van harte gefeliciteerd!

Jullie hebben besloten te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en daarvoor deze mooie 
locatie gekozen.

Natuurlijk willen jullie deze dag zo persoonlijk mogelijk laten verlopen en daar hoort een trouwambtenaar 
bij die bij jullie past. En wie weet ben ik dat. Mijn naam is Karin Ossebaar-Schrader, ik ben in 1967 geboren 
en zelf vanaf 1994 getrouwd. Sinds 1991 ben ik (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik ervaar 
het mogen voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen als een voorrecht. Het is bij-
zonder en waardevol om, samen jullie, het officiële moment van de dag een persoonlijke kleur te geven.

Hoe werk ik
Ruim voor de door jullie gekozen datum hebben we een uitgebreid voorgesprek Waar ik naartoe werk is een 
warm, realistisch en herkenbaar verhaal. Met aandacht voor alles wat jullie dierbaar is. Ieder huwelijk heeft 
een eigen verhaal met mooie, humoristische en soms ook gevoelige punten. Met veel respect voor de dingen 
zoals ze zijn en vooral hoe jullie ze genoemd willen hebben op deze dag. Laat me vooral weten wat jullie wen-
sen zijn, dan vertaal ik jullie persoonlijke verhaal!

Als trouwambtenaar mogen jullie het volgende van mij verwachten:
 Uitgebreid voorgesprek (liefst bij jullie thuis)
 Contact met bruidspaar gedurende de voorbereiding
 Contact met gemeente over benoeming en werkwijze
 Contact met ceremoniemeester en trouwlocatie
 Afstemming met de (eventuele) weddingplanner
 Halen en brengen gemeentelijke akte
 Schrijven en voordragen van een persoonlijke Nederlandstalige speech
 Op de dag zelf bekleed ik de functie van trouwambtenaar.
 Nasturen van speech
 Evaluatie
 Bovengenoemde voorbereiding en ceremonie
 kost €750,- incl. btw excl. reiskosten

Hebben jullie specifieke wensen die hierboven niet zijn benoemd? 
Ook dit is te bespreken als extra maatwerk.
De kosten hiervoor zijn € 75,00 per uur incl. btw

Hoe gaat het in zijn werk?
Jullie boeken jullie huwelijks- of geregistreerd partnerschapsdag via
Van der Valk International en zoeken de ambtenaar uit die jullie het
beste past. Ik hoop jullie snel te mogen ontmoeten!
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