
 
 
 

Aanvraagformulier trouwen/registratie partnerschap op locatie 

Het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners: 

Naam:  ..................................................................................................................................................................  

Voornamen:  .........................................................................................................................................................  

Adres: ...................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats: .....................................................................................................................................  

Telefoon: ...............................................................................................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................................................................  

en 

Naam:  ..................................................................................................................................................................  

Voornamen:  .........................................................................................................................................................  

Adres: ...................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats: .....................................................................................................................................  

Telefoon:  ..............................................................................................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................................................................  
 
verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel voor de duur van hun 
huwelijksvoltrekking respectievelijk partnerschapsregistratie de volgende locatie aan te wijzen als tijdelijk 
huis der gemeente: 
 

Naam locatie: ........................................................................................................................................................  

Adres locatie:  .......................................................................................................................................................  

Plaats locatie:  ......................................................................................................................................................  

Telefoon locatie:  ..................................................................................................................................................  

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt gesloten in de hiervoor genoemde locatie op 

(datum) .................................................................................................................................................................  

De locatie is voor de plechtigheid beschikbaar van: ……………… uur tot ………………… uur. 
(maximale duur aanwijzing bedraagt twee uur). 

De plechtigheid vindt plaats om: ………………………… uur (exact tijdstip vermelden). 

Het verwachte aantal gasten gedurende de plechtigheid is:  ...............................................................................  
  



Als de huwelijksvoltrekking plaatsvindt in een tent, schuur of andere ruimte, en het aantal te verwachten 
gasten is meer dan 50, verwijzen wij u naar de informatie in de bijlage: “Adviezen voor het plaatsen en in 
gebruik nemen van een tent, schuur of andere ruimte”. In dat geval moet u aan dit aanvraagformulier een 
plattegrond toevoegen. 
 

Indienen verzoek tot trouwen op locatie en uitvoering 
Waar in de tekst staat ‘huwelijk’ kan ook worden gelezen ‘partnerschapsregistratie’. 
 
- Het aanstaand bruidspaar dient, met instemming van de eigenaar/beheerder van de gewenste locatie, 

een schriftelijk en ondertekend verzoek in bij de medewerker backoffice burgerzaken. 
- Het bruidspaar moet zelf vooraf overeenstemming hebben bereikt met de eigenaar/beheerder van de 

gewenste locatie over hun wensen rondom de huwelijksvoltrekking op de externe locatie en het voor hen 
geldende tarief. 

- De rol van de gemeente beperkt zich tot de beoordeling van het locatieverzoek en de 
huwelijksvoltrekking zelf. 

- Indien de locatie voldoet aan alle voorwaarden, wordt een aanwijzingsbesluit genomen door het hoofd 
van de afdeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering, namens het college. 

 
 
Ondergetekenden hebben kennis genomen van de overige voorwaarden die gelden bij aanwijzing van een 
locatie voor de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie. 
 

Plaats, datum:  ......................................................................................................................................................  

Handtekening beide partners: 

 

 ......................................................................................  

 

 ......................................................................................  

 
 
 
 
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld, ondertekend en met een kopie van de legitimatiebewijzen, sturen naar: 
Gemeente Bladel 
t.a.v. afdeling Dienstverlening, team KCC 
Postbus 11 
5530 AA Bladel 


