Legalisatie handtekening
Het legaliseren van een handtekening
houdt in dat een ambtenaar schriftelijk verklaart dat een handtekening op
een bepaalde document echt is. Dit
gebeurt door de handtekening van
betrokkene te vergelijken met zijn
handtekening op zijn identiteitskaart
of paspoort.
Vereisten:
1. Ondertekenaar van een document
dient zich te identificeren door
middel van een geldig identiteitsmiddel. Dit kan een paspoort
of Identiteitskaart zijn;
2. Betrokkene dient bij de balie zijn/
haar handtekening te plaatsen op
het document.
Met nadruk wordt erop gewezen dat
de handtekening van de ambtenaar
niets zegt over de inhoud van het document. De inhoud van het document
wordt derhalve niet gecontroleerd.
Aan het document wordt een aanhangsel gehecht met de volgende informatie:

Gezien voor legalisatie van de handtekening van:
Dhr. ………., wonende te Bonaire, Nederlandse Antillen
Bonaire, ……/……/…….
Namens de Gezaghebber van het eilandgebied Bonaire, het hoofd van de Afdeling
Burgerzaken i.o.
Dit document bestaat uit (2/3) pagina's.

De legalisatie aanhangsel wordt ondertekend door het hoofd van afdeling Burgerzaken of door een aangewezen bevoegde
ambtenaar namens de gezaghebber van
het eilandgebied Bonaire,
Enkele gevallen waarvoor Legalisatie
handtekening wordt gebruikt:
1. Machtigen van een persoon die betrokkene in het buitenland dient te
vertegenwoordigen;
2. Uitnodigingsbrieven voor het
vragen van visum;

aan-

3. Garantieverklaring.
De kosten voor dit product is: ANG 37.50

Garantieverklaring
Door ondertekening van de garantieverklaring
verklaart de garantsteller dat alle kosten die
voor de openbare rechtpersoon de Nederlandse Antillen en andere openbare lichamen
voortvloeien uit verblijfsperiode van de
vreemdeling(e), waarin mede zijn inbegrepen
de reiskosten van de vreemdeling(e) naar een
plaats buiten de Nederlandse Antillen, op de
garantsteller kunnen worden verhaald.
Een garantieverklaring wordt meestal gebruikt
om een kennis of familielid woonachtig op
een visumplichtig land voor een korte periode
Bonaire te laten aan doen.
De garantsteller blijft verantwoordelijk voor
de garant gedurende de periode waarvoor
een visum verstrekt is (en eventuele verlenging
hiervan) en eveneens de periode die de
vreemdeling(e) na het verstrijken van de visumperiode op onrechtmatige wijze in de Nederlandse Antillen verblijft.
Voor het opstellen van een Garantieverklaring
dient verzoeker de volgende documenten te
overleggen:
Van de garant:
1. Kopie paspoort;
2.

Kopie van document waaruit de burgerlijke staat van garant blijkt; indien gehuwd
huwelijksakte;

3. Woonadres.
Van de Garantsteller:
1. Identiteitkaart of paspoort.
Kosten product: ANG 47,50 per persoon.

Afdeling Burgerzaken i.o.
Eilandgebied Bonaire
Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12
Bonaire
Nederlandse Antillen

Openingstijden:
08:00-11:45 uur
13:30-16:45 uur
Dinsdag:
13.30-16.45 uur

Legalisatie handtekening
& Garantieverklaring

Vrijdag:
08.00-11.45 uur
13.30-15.45 uur
Phone : 00-599-7175516/ 17
00-599-7175330 tst. 111 of 231
Fax

: 00-599-7175258

Eilandgebied Bonaire
Afdeling Burgerzaken i.o.
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