
AANVRAAGFORMULIER VOOR VOLTREKKING HUWELIJK OF PARTNERSCHAPS 
REGISTRATIE  EEN Z E L F GEKOZEN LOCATIE. 

CEREMONIE 
Wat wordt gewenst 
Gewenste datum en tijd 
Hoeveel personen verwacht u 

 huwelijk  partnerschapsregistratie 
uur 

Wat wordt gewenst 
Gewenste datum en tijd 
Hoeveel personen verwacht u 

G E G E V E N S PARTNERS 
PARTNER 1 Partner 2 
Naam Naam 
Voornamen Voornamen 
Geboortedatum Geboortedatum 
Adres Adres 
Postcode en woonplaats Postcode en woonplaats 

Tel Tel 
 E-mailadres 

GEWENSTE LOCATIE 

Adres  
Postcode en woonplaats 
Locatieomschrijving 

De locatie is  overdekt  in de buitenlucht  
Er is kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand: • ja • nee  
Er is toiletruimte beschikbaar • ja   nee  
Naam beheerder  
Adres beheerder  
Postcode en woonplaats  
Telefoon beheerder  
Als de plechtigheid buiten is gepland, dan is er een mogelijkheid om bij slecht weer de plechtig-

 overdekt te laten plaatsvinden op de navolgende plaats:  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Locatieomschrijving 

STANDAARDOVEREENKOMST  
Voorwaarde is dat er een overeenkomst met de beheerder van de locatie wordt gesloten. De 
gemeente Voorst heeft een standaardovereenkomst op het internet geplaatst 
www.voorst.nl/digitale diensten. 
• Er is een overeenkomst gesloten en deze is bijgevoegd.  

HANDTEKENINGEN 

Datum 

Beheerder locatie 

Partner 1 Datum 

Beheerder locatie Partner 2 



Voorwaarden waaraan een trouwlocatie moet voldoen 

 Waar u in deze voorwaarden trouwen leest, wordt er ook partnerschapsregistratie bedoeld. 
De trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Voorst. 

2. Er kan getrouwd worden in een pand of in de openlucht. Bij een huwelijksvoltrekking in de 
openlucht is bij slecht weer de trouwambtenaar bevoegd om de huwelijksvoltrekking in de, op 
het aanvraagformulier vermelde, aangewezen locatie te voltrekken. 

3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk. Huwelijken worden 
uitsluitend in de openbaarheid voltrokken. 

4. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar 
is. De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een "gemeentehuis". 

5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar 
van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verant
woordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 

6. De verantwoordelijkheid van de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eige
naar/ beheerder. Van de locaties waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, is een eve
nementenvergunning van de gemeente Voorst noodzakelijk. 

7. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een overeenkomst waarbij de 
gemeente Voorst geen partij is.  deze overeenkomst wordt een clausule opgenomen dat de 
gemeente Voorst niet verantwoordelijk is voor problemen die zich zouden kunnen voordoen 
met de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de brandveiligheid van het gebouw 
de eigenaar/beheerder van het gebouw verantwoordelijk is. 

8. Het bruidspaar en eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding 
van de locatie.  ieder geval moet er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig 
zijn. Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een 
gebouw noodzakelijk zijn. 

gemeente 

9. Er moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de bur-  

gerlijke stand aanwezig zijn. 

 De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor de inrichting en aankleding en 
de benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor rekening van het bruids
paar. 

 De gemeente Voorst is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de 
huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksplechtigheid. 

 Voor vastlegging van het huwelijk in de huwelijksagenda van de gemeente Voorst wordt de 
overeenkomst, die het bruidspaar en eigenaar/beheerder van de locatie opmaken, overge
legd aan de ambtenaar burgerlijke stand van de vakgroep Burgerzaken. 

 Het verzoek met de overeenkomst moet uiterlijk 9 weken vó ór de datum van de huwelijksvol
trekking zijn overgelegd om tot aanwijzing als trouwlocatie  te kunnen gaan. Voor over
eenkomsten die op een later tijdstip worden overgelegd, moet er rekening mee worden ge
houden dat de aanwijzing als trouwlocatie niet op tijd kan worden gehonoreerd. 

 Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwij 
zing als huwelijkslocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan of als 

 geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is. 



Overeenkomst trouwen/partnerschap op locatie 

Ondergetekenden, 

A. de eigenaar/beheerder van de locatie 

Naam locatie : 
Adres locatie : 
Telefoonnummer: 
hierna te noemen eigenaar/beheerder, 

B. het aanstaande bruidspaar/partners 
Partner 1 : (volledige naam) 
Partner 2 : (volledige naam) 
Telefoonnummer: 
hierna te noemen partners, 

Overwegend dat de partners hebben gekozen voor een huwelijksvoltrekking in de hiervoor ge
noemde locatie, komen het volgende overeen: 

1. Het huwelijk zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op 
(datum) om (tijd). 

2. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk. Huwelijken worden 
uitsluitend in de openbaarheid voltrokken. 

3. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar 
is. De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een "gemeentehuis". 

4. De verantwoordelijkheid van de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eige
naar/beheerder. Voor huwelijksvoltrekkingen waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, is 
een evenementenvergunning van de gemeente Voorst noodzakelijk. 

5. De gemeente Voorst is niet verantwoordelijk voor problemen die zich zouden kunnen voor
doen met de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten van de locatie. 

6. Het bruidspaar en eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding 
van de locatie.  ieder geval moet er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig 
zijn. Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een 
gebouw noodzakelijk zijn. Bij een huwelijksvoltrekking in de open lucht is bij slecht weer de gemeente 

trouwambtenaar bevoegd om de huwelijksvoltrekking in de, op het aanvraagformulier vermei-  

de, aangewezen locatie te voltrekken. 
7. De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor de inrichting en aankleding en 

de benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor rekening van de onder B. 
genoemde personen. 

8. De gemeente Voorst is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de 
huwelijksdag niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksplechtigheid. 

9. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht om niet tot aanwijzing 
als huwelijkslocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan. 

 Op deze overeenkomst is het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Voorst van toe
passing. 

Datum 

Eigenaar/beheerder locatie 

Partner 1 Datum 

Eigenaar/beheerder locatie Partner 2 

Bijlagen 
- Kopie legitimatiebewijzen eigenaar/beheerder en partners 
- Kopie evenementenvergunning (indien nodig) 


