Aanvraagformulier:
Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis,
voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Ondergetekende:
Partner1
Naam
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres/postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
Partner 2
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres/postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
verzoeken onderstaande locatie éénmalig op
datum
van :
tot:
voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, aan te wijzen als
gemeentehuis. In de gemeente Nuenen is het mogelijk om op elk gewenst moment te trouwen. Op
voorwaarde dat er een trouwambtenaar beschikbaar is.

16.0003012
aanvraagformulier huwelijk op locatie

Gegevens locatie:
Omschrijving locatie:
Adres/postcode/woonplaats:
Telefoonnummer locatie:
Gegevens eigenaar/beheerder:
Naam:
Voornamen:
Adres/postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
Aantal verwachte bruiloftsgasten:

Wij zijn op de hoogte van de voorwaarden zoals in de bijlage
die zijn gesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Ondertekening (kopie geldig legitimatiebewijs bijsluiten)
Datum:

Handtekening partner 1

Handtekening partner 2
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Bijlage:1,
Als locatie waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt naast het als zodanig in gebruik zijnde
gemeentehuis, iedere andere locatie binnen de gemeentegrenzen die geschikt is of geschikt te
maken is, echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt
onder de volgende voorwaarden:
1. aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis geschiedt pas nadat het bruidspaar
heeft gekozen voor een huwelijkssluiting op een locatie binnen de gemeentegrenzen,
anders dan het gemeentehuis. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk twaalf
weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
kenbaar gemaakt;
2. de aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis is pas van kracht nadat het
bruidspaar (de aanvrager), de eigenaar / beheerder en de gemeente een contract
hierover hebben afgesloten. In dit contract staan de voorwaarden voor aanwijzing tot
gemeentehuis. De eigenaar / beheerder van de locatie heeft schriftelijk toestemming
verleend en verklaard dat aan de voorwaarden wordt voldaan;
3. de gemeente is niet aansprakelijk voor kosten en schade voortvloeiend uit het trouwen
op de andere locatie;
4. de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;
5. de aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis mag niet leiden tot strijd met de
openbare orde hoe ook genaamd;
6. gewaarborgd dient te zijn dat de akte veilig vervoerd en opgeborgen zal worden;
7. de trouwlocatie dient de openbaarheid te waarborgen voor het moment van de huwelijksvoltrekking
en moet ook goed toegankelijk zijn voor mindervalide, zoals personen in
een rolstoel;
8. de huwelijksvoltrekking duurt maximaal 45 minuten;
9. vanwege de zorg voor de veiligheid en ter voorkoming van overschrijden van de
gemeentegrens moet een locatie zich bevinden op vaste grond. Zo zal de aanvrager
geen toestemming krijgen voor huwelijken in een luchtballon, vliegtuig, boot en
dergelijke;
10. open vuur bij een huwelijk op locatie is niet toegestaan en de locatie moet rookvrij zijn;
11. de locatie waar het huwelijk gaat plaatsvinden, moet beschikken over een gebruiksvergunning
of een evenementenvergunning, tenzij redelijkerwijs gelet op de aard van de
locatie en de omstandigheden waarbinnen de huwelijksvoltrekking plaats vindt, dit niet
kan worden verlangd. Het vergunningsvereiste is niet van toepassing indien het huwelijk
wordt gesloten in een particulier woonhuis;
12. de aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie,
ontvangst en begeleiding van de gasten en de verdere gang van zaken, inclusief het in
de oorspronkelijke staat achterlaten van de locatie. De aanvrager zorgt ervoor dat de
noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn, zoals tafel, stoelen, verlichting, omkleedruimte
voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en toiletruimte.
Alle kosten komen ten laste van de aanvrager;
13. aan de huwelijksvoltrekking op locatie zijn meerkosten verbonden.
14. wordt aan een van de gestelde voorwaarden niet voldaan dan kan dat reden zijn om niet
tot huwelijksvoltrekking over te gaan;
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Overeenkomst voltrekken huwelijk/geregistreerd partnerschap op locatie
Ondergetekenden,
a. De gemeente Nuenen, in deze vertegenwoordigd het hoofd van afdeling
Dienstverlening, die gemachtigd is door de burgemeester
op de grond van art. 171, lid 2 van de Gemeentewet, hierna te noemen gemeente;
b. De eigenaar/beheerder van de locatie, hierna te noemen eigenaar/beheerder;
Omschrijving locatie:
Naam:
Voornamen:
c. Het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners, hierna te noemen partners;
Partner 1
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Partner 2
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Overwegende dat de partners gekozen hebben de voltrekking van het huwelijk/
geregistreerd partnerschap te laten plaatsvinden op de genoemde locatie;
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Komen het volgende overeen:
1. De plechtigheid zal worden gehouden op de hiervoor genoemde locatie op
datum
De locatie is hiervoor op de volgende
tijdstippen beschikbaar van
uur
tot
uur
2. Op deze overeenkomst is van toepassing het Reglement burgerlijke stand van de
gemeente Nuenen / Son en Breugel 2016.
3. De eigenaar / beheerder stelt de locatie voor de duur van de voltrekking van het
huwelijk ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijksceremonie
wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie
status van gemeentehuis.
4. De locatie is beschikbaar op bovengenoemde tijdstip. Mocht door een overmacht situatie
de locatie niet geschikt zijn voor gebruik op bovengenoemde datum, dan spant de
eigenaar / beheerder zich in tijdig een andere locatie te vinden voor het huwelijk. Het
bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere locatie.
5. De eigenaar / beheerder van de locatie voldoet aan de voorwaarden van het Reglement burgerlijke
stand van de gemeente Nuenen / Son en Breugel 2016.

Ondertekening,
Aldus overeengekomen te Nuenen op
Datum:

Handtekening eigenaar/beheerder:

Handtekening gemeente:

Handtekening partner 1:

Handtekening partner 2:

Deze overeenkomst dient getekend, twee weken na de aanvraag, ingestuurd te worden.

5

