Aanvraagformulier trouwen op locatie
De aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat een
contract is afgesloten. Het contract wordt afgesloten tussen het bruidspaar, de locatiebeheerder (dat
is de eigenaar/gebruiker van de locatie) en de gemeente. In dit contract staan de voorwaarden voor
aanwijzing tot gemeentehuis.
Bij het indienen van de melding voorgenomen huwelijk moeten naast andere gegevens ook de dag,
het tijdstip en de locatie kenbaar worden gemaakt. In verband met de administratieve voorbereidingen
om te kunnen trouwen op locatie moet deze aanvraag uiterlijk tien weken vóór de voorgenomen
huwelijkssluiting zijn gedaan.

Praktische zaken
Datum huwelijksvoltrekking:
Tijdstip huwelijksvoltrekking:
Locatie huwelijksvoltrekking:

………….. Uur - …….….Uur (1 uur)
Naam van de locatie: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….
Postcode: ………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………….

De voltrekking vindt plaats:

Persoonsgegevens
Het aanstaande echtpaar/partners
Naam partner 1:
Geboortedatum:
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Naam partner 2:
Geboortedatum:
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Locatiebeheerder
Naam locatiebeheerder:
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

O in een ruimte
O in de buitenlucht

Voorwaarden aan de locatie
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Als gemeentehuis kunnen slechts worden aangewezen locaties waarvan het gebruik een
permanent karakter draagt1. De aanwijzing van een gemeentehuis voor incidenteel gebruik mag
niet leiden tot strijd met de openbare orde of strijd met goede zeden hoe ook genaamd;
Het bruidspaar en de locatiebeheerder van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke)
overeenkomst waarbij de gemeente Twenterand geen partij is. De gemeente Twenterand wordt
gevrijwaard van problemen die zich kunnen voordoen bijvoorbeeld op het gebied van
toegankelijkheid, parkeerfaciliteiten en brandveiligheid van het gebouw;
De gemeente is niet aansprakelijk voor de door de partners geleden schade, hoe ook genaamd, als
gevolg van of in verband met het gebruik van de locatie. De partners vrijwaren de gemeente van
aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik
door de partners van de locatie;
Als de locatiebeheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor
rekening van het bruidspaar;
De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking
aan de gemeente.2 Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.
Aan de aanwijzingen van de ambtenaar moet de beheerder van de locatie zijn medewerking
verlenen, zodat de ambtenaar zijn werkzaamheden naar behoren en in zelfstandigheid kan
uitvoeren;
De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting voor ieder
vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. De locatie moet ook toegankelijk zijn voor mindervaliden;
De veiligheid van de aanwezigen dient te zijn gewaarborgd. Waaronder in ieder geval begrepen,
de aanwezigheid van voldoende geschikte brandblusmiddelen en vluchtwegen. De mogelijkheid
bestaat dat bij de brandweer wordt geïnformeerd of het pand brandveilig is. Er moet een melding
brandveilig gebruik worden ingediend als er meer dan honderdvijftig personen aanwezig zijn.3
De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van burgerlijke stand moet worden gewaarborgd.
Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. Zij zorgen voor
een passende omgeving voor de plechtigheid. In ieder geval dienen een toiletvoorziening,
omkleedruimte voor de ambtenaar, een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn.
Gedurende de gehele plechtigheid mag in de tot trouwzaal bestemde ruimte niet worden gerookt;
Bij de voltrekking op locatie zal geen gemeentebode aanwezig zijn;
In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Om deze reden is het niet toegestaan om
in één ceremonie zowel het burgerlijk huwelijk als ook de inzegening door een kerk- of
geloofsgemeenschap te laten plaatsvinden. Beide ceremonies mogen ook niet in een en dezelfde
ruimte worden voltrokken.
Waar in de regeling wordt gesproken over huwelijk wordt ook het registreren van partnerschap
bedoeld.

Het niet voldoen aan (één van) bovenstaande voorwaarden kan voor de gemeente reden zijn de
huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

1

Het moet gaan om locatie met een bestendig karakter. De locatie dient een formeel adres te bevatten.
Het gaat hier uitsluitend om de huwelijkssluiting. Er mag geen recreatie of enige vorm van horeca hoe ook,
plaatsvinden.
3
Zie hiervoor https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/gebruiksmelding-brandveiligheid
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Voor akkoord:
Plaats:

Datum:

Partner 1
Naam: ……………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………

Partner 2
Naam: ……………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………

Locatiebeheerder
Naam: ……………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………

Stempel locatie:
Bij afwezigheid stempel graag kopie legitimatiebewijs van beheerder toevoegen

Met de ondertekening van dit formulier heeft het bruidspaar verklaard bekend te zijn met de
voorwaarden voor het trouwen op locatie. Dit ingevulde formulier voegt u bij tijdens het doen van de
melding voorgenomen huwelijk op www.Twenterand.nl
Wij willen u erop wijzen, dat het aanwijzen van een locatie tot gemeentehuis alleen toegestaan is
voor het houden van de bruiloftsceremonie en dit niet automatisch geldt voor het bruiloftsfeest. Als
het bruiloftsfeest niet plaatsvindt op eigen terrein of in een horecaonderneming, dan moet er
contact opgenomen worden met de gemeente. Daarnaast geldt dit ook als u een tent wil plaatsen
waarbij er meer dan 150 personen in de tent gelijktijdig aanwezig zullen zijn. U kunt voor beide
contact opnemen met team Omgeving via het algemene e-mailadres: info@twenterand.nl
Burgemeester en wethouders van Twenterand

