
 

Aanvraag/Akkoordverklaring 

huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap op locatie 

 

Eigenaar/gebruiker gekozen locatie: 

Adres:  

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

 

Is akkoord met de eenmalige aanwijzing van zijn/haar locatie als ‘gemeentehuis’ 

Datum en tijdstip voltrekking huwelijk/geregistreerd 

partnerschap: 

 

Aantal personen aanwezig bij de voltrekking: ……..personen 

 

Voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie van de partners: 

Naam partner 1: 

Naam partner 2: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

 

Voorwaarden voor het voltrekken van een verbintenis op locatie 

A. Het huis der gemeente moet een gebouw zijn eventueel met bijbehorende tuin. 

B. Om de verbintenis te kunnen voltrekken bij slechte weersomstandigheden, als dit 

plaatsvindt in de tuin is het noodzakelijk dat er een uitwijkmogelijkheid aanwezig is, 

waardoor het sluiten van de verbintenis door kan gaan.  

C. De locatie moet voor de duur van de verbintenis openbaar zijn en voor iedereen 

toegankelijk.  

D. De gemeente zorgt voor vervulling van het gastheerschap bij de voltrekking van de 

verbintenis. Dit houdt onder meer het volgende in: ontvangen van bruidspaar en gasten, 

begeleiden van gasten naar de ruimte, de speciale gasten hun zitplaats wijzen, ophalen van 

de abs/babs, zorgen voor de ondertekening van de akte, zorgdragen dat de verbintenis 

ordelijk verloopt en na afloop van de verbintenis de plechtigheid afsluiten. 

E. Wanneer meer dan 150 personen (inclusief bruidspaar, bode en babs) aanwezig zijn dan 

moet door het bruidspaar worden aangetoond dat er een gebruiksvergunning aanwezig is. 

F. De abs/babs moet een ruimte hebben om zich op deze verbintenis te kunnen voorbereiden 

(omkleden, spullen opbergen etc.). De abs/babs en bode moeten ongehinderd en 

ongestoord (denk aan weersomstandigheden) hun werkzaamheden kunnen verrichten. 

 



 

G. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. Er moet 

een spreekplaats, een tafel, stoelen, voldoende verlichting en een microfoon (indien nodig) 

aanwezig zijn. 

H. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder dienen een ondertekende aanvraag in voor het 

eenmalig aanwijzen van een locatie als huis der gemeente. Zij geven hierin aan dat zij 

akkoord aan met de voorwaarden. 

I. De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of persoonlijk 

letsel, die wordt geleden door het gebruik van het pand als trouwlocatie als gevolg van het 

sluiten van de verbintenis op de uitgekozen locatie. 

J. Het niet voldoen aan voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de 

verbintenis niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden. 

K. De beoordeling of aan bovenstaande eisen, dan wel specifiek opgelegde nadere eisen wordt 

voldaan, gebeurt door het college van burgermeester en wethouders. 

L. Naar aanleiding van de coronamaatregelen is het maximaal aantal personen op dit moment 

50 op 1,5 meter op afstand van elkaar. Dit is exclusief bruidspaar, fotograaf, bode en babs. 

 

Instemmen met genoemde voorwaarden 

Indien blijkt dat aan genoemde voorwaarden is voldaan en door ondertekening van deze aanvraag 

blijkt dat partijen instemmen met alle genoemde voorwaarden, wordt in beginsel de eenmalige 

locatie namens het college aangewezen als ‘huis der gemeente’. 

Een bevestiging hiervan wordt u zo spoedig mogelijk toegestuurd.  

 

*Handtekening eigenaar/gebruiker van de 

gekozen locatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum ondertekening  

 

*Handtekening partner 1: 

 

 

 

 

 

 

*Handtekening partner 2: 

Datum ondertekening: Datum ondertekening: 

 

 

 


