Apreciabel Clientenan di CENSO,
En conexión cu situación di Corona Virus (Covid-19), Censo a implementa e siguiente medidanan di
prevención te cu 31 di maart 2020:
Censo lo duna servicio limita na su clientenan di 09:00 pa 13:00 or. E filial na LG Smith Boulevard lo keda
sera. Akibao bo persona lo hanja informacion mas detaya pa cu e diferente productonan.
PRODUCTO
acta di nacimento (registracion di baby)

SERVICIO
servicio entre 09:00 te 13:00 or.
Pls. laga bo baby recién naci na cas!

acta di fayecimento

servicio entre 09:00 te 13:00 or.

matrimonio

Censo lo tuma contacto cu e parehanan cu lo casa te cu
31 di maart 2020. Si nan ta desea di sigui cu e
matrimonio, Censo lo permiti max. 10 persona den sala
di casamento!

Ondertrouw/duna man

Censo lo tuma contacto cu e parehanan cu tin cita te cu
31 di maart 2020.

Registración di divorcio

Censo lo registra solamente e divorcionan di cua e
termino di 6 luna pa registra lo caduca prome cu 31 di
maart 2020.

Cambio di adres

Solamente servicio online:
http://www.censo.aw/main/adreswijzigingen/

Uitschrijving-mudamento pa exterior

Solamente servicio online:
http://www.censo.aw/main/uitschrijving/
Pa e persona cu ta muda dentro di Reino, pls no lubida di
pone number di telefon pa Censo por tuma contacto cu
bo persona pa busca verklaring uitschrijving.

Registracion como residente di Aruba

Solamente servicio via mail:
Manda copia di tur documentonan via e siguiente email: Jeanelis.werleman@censo.aw y
Charlene.quant@censo.aw.
Pls no lubida di pone number di telefon pa Censo por
tuma contacto cu bo persona.

Entrega di peticion pa registra
matrimonio celebra den exterior

Documentonan necesario:
http://www.censo.aw/main/inschrijving/
Censo no ta tuma peticion nobo te cu 31 di maart 2020

Entrevista pa registración di matrimonio
celebra den exterior

Censo ta cancela tur cita te cu 31 di maart 2020

Paspoort/ID

Peticion nobo lo wordo tuma solamente si bo persona
no tin otro medio di identificacion vigente.
Si bo persona tin paspoort pa busca, pls. tuma contacto
cu e siguiente nr. di telefon: 5223652

Stamboom

Censo no ta tuma peticion nobo te cu 31 di maart 2020.
Si stamboom ta pidi caba, Censo lo tuma contacto cu bo
persona ora e ta cla.

Otro documento (papel di Awg. 5,00,
verklaring inschrijving, etc.)

Pls. tuma contacto cu e siguiente nr. di telefon 5223676
of 5223652 pa e empleado di Censo evalua e urgencia di
bo caso.

Pa pregunta nos tin e siguiente nr. di telefon disponibel:
5223676
5223652/5223653/5223654
Nos ta pidi cooperacion di tur nos cliente pa no bin Censo, si no ta necario. Keda pendiente di nos
website y FB-page si tin cambio den e situación. Danki pa boso comprensión. Ban uni tur den e lucha
contra plamacion di Coronavirus!
Geachte clienten van Censo,
In verband met de situatie rondom het Coronavirus (Covid-19) heeft Censo de volgende
voorzorgsmaatregelen genomen t/m 31 maart 2020:
Censo biedt beperkte dienstverlening van 09:00 tot 13:00 uur. Het filiaal te LG Smith Boulevard blijft
gesloten. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie per product.
Produkt
dienstverlening
Opmaken geboorteakte
Dienstverlening van 09:00 tot 13:00 uur. Laat a.u.b. uw
pasgeboren baby thuis!
Opmaken overlijdensakte

Dienstverlening van 09:00 tot 13:00 uur.

Huwelijk

Censo neemt telefonisch contact op met de a.s.
echtparen met een huwelijksdatum t/m 31 maart 2020.
Indien zij hun huwelijk niet wensen uit te stellen, geldt
dat er max. 10 personen in de trouwzaal zullen worden
toegelaten.

Ondertrouw

Censo neemt contact op met de a.s. echtparen die een
afspraak hebben t/m 31 di maart 2020.

Inschrijving echtscheiding

Censo registreert alleen de echtscheidingen waarvan de
termijn van inschrijving van 6 maanden verstrijkt voor 31
maart 2020.

Adreswijziging

Slechts online dienstverlening:
http://www.censo.aw/main/adreswijzigingen/

Uitschrijving

Slechts online dienstverlening:
http://www.censo.aw/main/uitschrijving/
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, indien u
binen het Koninkrijk verhuist. Censo neemt contact met
u op over uw verklaring van uitschrijving.

Inschrijving in het bevolkingsregister

Alleen via e-mail. Stuur een kopie van uw documenten
naar: Jeanelis.werleman@censo.aw en
Charlene.quant@censo.aw.
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat
Censo contact met u kan opnemen.
Voor de benodigde documenten, zie:
http://www.censo.aw/main/inschrijving/

Verzoek inschrijving buiten Aruba
voltrokken huwelijk

Censo neemt geen nieuwe verzoeken in behandeling t/m
31 maart 2020

Huwelijkstoets

Alle afspraken t/m 31 maart 2020 zijn geannuleerd.

Paspoort/ID

Aanvragen worden slechts in behandeling genomen
indien u geen ander geldig identificatiemiddel heeft.
Neem a.u.b. contact op met het volgende
telefoonnummer 5223652 indien u een paspoort dient af
te halen.

Stamboom

Censo neemt geen nieuwe verzoeken in behandeling t/m
31 maart 2020. Censo neemt contact met u op, indien
een reeds verzochte stamboom gereed is.

Andere documenten (uittreksel
bevolkingsregister Awg. 5,00, verklaring
inschrijving, etc.)

Neem a.u.b. contact op met nr. 5223676 of 5223652
zodat een medewerker van Censo de noodzaak van uw
verzoek kan beoordelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de volgende nummers:
5223676
5223652/5223653/5223654
Wij verzoeken de medewerking van alle onze cliënten, om niet naar Censo te komen indien dat niet
absoluut noodzakelijk is. Blijf onze website en FB-pagina volgen voor eventuele wijzigingen.
Dank voor uw begrip. Laten we samen de verspreiding van het Coronavirus tegengaan!

