
Afschrift geboorteakte 
U gebruikt dit formulier als u in het buitenland woonachtig bent en geen andere manier heeft om dit 

afschrift (kopie van de Nederlandse akte) of dit internationale uittreksel (meertalige samenvatting 

van de akte) aan te vragen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens aanvrager 

Achternaam:___________________________  Voorletter(s):_________________________ 

Geboorteplaats: _________________________  Geboortedatum: ______________________ 

BSN: __________________________________  Burgerlijke Staat: ______________________ 

Adresgegevens       

Adres:________________________________________________________    

Postcode: _____________________________________________________ 

Plaats: ________________________________________________________ 

Land: _________________________________________________________ 

Contactgegevens: 

Email: ________________________________________________________    

Telefoonnummer: _______________________________________________ 

Voor wie is de aanvraag?     

voor mijzelf     Geboorteplaats: 

Voor mijn partner     Pijnacker 

Voor mijn kind      Nootdorp 

Voor iemand anders,     Pijnacker-Nootdorp 

namelijk:________________________ 

Geboortedatum:_________________________    

Bij voorkeur sturen wij geen officiële documenten naar een adres in het buitenland. Dit heeft twee 

redenen: 

1. We kunnen uw adres en de schrijfwijze daarvan niet controleren 

2. Het is voor ons niet mogelijk de betrouwbaarheid van de buitenlandse postdiensten te 

beoordelen. 

Wij vinden het belangrijk dat het document bij u terecht komt en niet in verkeerde handen terecht 

komt. Daarom vragen wij u hier kritisch over na te denken.  

Wilt u het officiële document in het buitenland ontvangen? Dan vragen wij u hiervoor  toestemming 

te geven en een bewijsstuk waaruit (de schrijfwijze van) uw adres  blijkt, mee te sturen. 



Reden aanvraag 

Wat is de reden van uw aanvraag: ______________________________________________________ 

 

Wilt u een internationaal uittreksel?          Ja    Nee 

 

Bijlagen en ondertekening: 

Uw verzoek moet ondertekend zijn en voorzien zijn van:  

 Goed leesbare kopie van uw paspoort of uw identiteitskaart (met vermelding bsn) 

Aan  u geadresseerde post van overheidsinstantie of aan u geadresseerde loonstrook 

Handtekening 

 

Hierbij onderteken ik de aanvraag en geef ik toestemming om het hierboven aangevraagde officiële 

document per post naar het ingevulde adres in het buitenland toe te sturen. 

 

Datum:________________________________________ 

 

Plaats:_________________________________________ 

 

Handtekening:_____________________________________ 

 

Betaling: 

U ontvang separaat een nota voor de betaling van de leges en de portokosten.  

Verzending: 

Stuur het aanvraagformulier en de bijlagen per post naar: 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Postbus 1 

2640 AA Pijnacker 

Of per e-mail naar: 

info@pijnacker-nootdorp.nl 

 




