
Overeenkomst vastleggen huwelijk/ 
partnerschapsregistratie op locatie 
 
 
 
de eigenaar / beheerder van de locatie; 
 

Naam: ________________________________ 

 

Adres: ________________________________ 
 
 
hierna te noemen eigenaar/beheerder 

 
 
 
 
en 

het aanstaande bruidspaar/ de partners; 
 

Naam partner 1: ______________________________ 

 

Naam partner 2: ______________________________ 
 
 
hierna te noemen partners 

 
 
komen (omdat de partners hebben gekozen voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie op de genoemde 
locatie) het volgende met elkaar overeen: 

1. Het huwelijk zal worden gesloten of het partnerschap zal worden geregistreerd in de genoemde locatie op 
__________________ (datum invullen). 

2. De locatie is voor de plechtigheid beschikbaar van ______________ tot _____________ (tijden invullen). 

3. Voor de plechtigheid verwachten de partners circa ______________ gasten. 

4. Zowel de eigenaar als de partners gaan akkoord met de op achterzijde vermelde criteria. Hierin staan de 
voorwaarden vermeld waaraan de locatie moet voldoen. 

5. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor rekening 
van de partners. 

6. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder. Voor 
huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties, waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, beschikt de 
locatie over een gebruiksvergunning. Neem voor meer informatie hierover contact op met het cluster Omgeving van 
het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn. 

7. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag of de dag van 
partnerschapsregistratie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid. 

8. Eventuele schade ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid en niet veroorzaakt door de (buitengewoon) 
ambtenaar van de burgerlijke stand, komt geheel voor rekening van de partners. 

9. De eigenaar/beheerder van de locatie en de partners sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de 
gemeente Borger-Odoorn geen partij is. 

10. Op deze overeenkomst is de verordening Trouwlocaties van 1 januari 2014 van de gemeente Borger-Odoorn van 
toepassing (zie hiervoor op www.overheid.nl het onderdeel Lokale wet- en regelgeving. Zoek op locatie met 7875 
en bij Zoek op woord of zinsdeel Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Borger-
Odoorn).  

11. Wanneer de inhoud van deze overeenkomst niet wordt nageleefd, zal het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn besluiten de genoemde locatie niet aan te wijzen als huis der 
gemeente. Dit houdt in dat er niet mag worden getrouwd en dat er geen partnerschappen mogen worden gesloten. 
Een eerder genomen Aanwijzingsbesluit kan worden ingetrokken indien niet langer aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 
 

ONDERTEKENING 

 
Plaats:  Datum: 
___________________________     ________________________________ 
 
De eigenaar / beheerder:      De partners: 
 
___________________________     ________________________________ 
 
 

  ________________________________ 
 
 
Let op: deze overeenkomst dient bij voorkeur 3 maanden voor de huwelijksdatum aan de gemeente te worden overgelegd. 
 
Bijlage: kopie legitimatiebewijzen partners en eigenaar/beheerder 

  
Paraaf ambtenaar Gemeentestempel 

 
 
Versie augustus 2014 

http://www.overheid.nl/


 
 

CRITERIA HUWELIJK OF PARTNERSCHAP OP LOCATIE 

 

□ De locatie bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Borger-Odoorn. 

□ De locatie is in of rond een gebouw. Huwelijken mogen in de openlucht voltrokken worden, mits de ceremonie 
plaatsvindt op het perceel van een gebouw. Indien bijvoorbeeld weersomstandigheden dit vragen, moet uitgeweken 
kunnen worden naar een overdekte ruimte. 

□ De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. 
 

□ Er dient een duidelijk onderscheid te zijn tussen Kerk en Staat. Dit betekent dat het burgerlijk huwelijk voltrokken 
moet zijn voordat de kerkelijke inzegening plaatsvindt. 

□ De locatie moet veilig zijn. De veiligheid van alle aanwezigen en de omgeving moet voldoende gegarandeerd zijn. 
De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de 
eigenaar/beheerder van de locatie. 

□ De locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. Denk hierbij 
ook aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

□ Op de locatie geldt rondom de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie een algeheel rookverbod. 

□ Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de partners verantwoordelijk, in overleg met de eigenaar / 
beheerder. In ieder geval dienen er een tafel en stoelen aanwezig te zijn. De ruimte moet voldoende verlicht zijn. 
Ook moet de ambtenaar in staat worden gesteld een toespraak voor te lezen. Denk bijvoorbeeld voor de 
verstaanbaarheid aan een microfoon.  

□ De locatie dient te beschikken over toegankelijke sanitaire voorzieningen.  

□ In het gebouw moet een ruimte zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand waar hij of zij zich 
kan omkleden en voorbereiden. 
 

□ Tijdens de plechtigheid is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uitsluitend verantwoordelijk voor 
het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. Als de partners kiezen voor een ‘eigen’ ambtenaar van de 
burgerlijke stand, zal hierbij tevens een ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn. 

□ De gemeente is niet verantwoordelijk voor problemen die zich voor kunnen doen ten aanzien van parkeerfaciliteiten 
en toegankelijkheid van het pand. 

 
 


