
 
 

Richtlijnen en wettelijke kaders voor het aanwijzen van huwelijkslocaties 

 
Waar in de tekst staat ‘huwelijk’ kan ook worden gelezen ‘partnerschapsregistratie’. 
 
Algemene voorwaarden 
- De locatie moet zich bevinden binnen de grenzen van de gemeente Bladel. 
- De locatie moet voldoen aan eisen in het belang van de brandveiligheid en er mag geen overlast veroor-

zaakt worden. Bij een huwelijksvoltrekking waar meer dan 50 personen aanwezig zijn, is het mogelijk dat 
extra maatregelen moeten worden getroffen voor veiligheid van de locatie. Bij plaatsing van een tent 
moet een ingetekende plattegrond van de tent bij het aanvraagformulier worden gevoegd. 

- De locatie moet voldoen aan het openbaarheidscriterium. De ruimte waar het huwelijk gaat plaatsvinden, 
moet geschikt zijn voor de te verwachten genodigden en niet genodigden. Openbaarheid wil dus ook 
zeggen dat iedereen die bij de huwelijksvoltrekking aanwezig wil zijn, moet worden toegelaten. 

- De aanwezigheid mag niet leiden tot strijd met de openbare orde of goede zeden en de locatie moet re-
presentatief zijn. 

- De locatie moet een gebouw zijn. Hieronder wordt tevens verstaan een ruimte in de open lucht met de-
gelijke overkapping. Voorwaarde is dat er bij slecht weer uitgeweken kan worden naar een gebouw om 
de veiligheid van de aanwezigen en (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te waarborgen. 
De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken. 

- Het is niet toegestaan om een huwelijk te voltrekken tegelijkertijd met de inzegening van het huwelijk 
door een kerk- of geloofsgemeenschap. 

- De kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van de aanvrager. 
 
Bijzondere voorwaarden 
- De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn/haar werk ongestoord kunnen verrich-

ten. Er moet een afsluitbare kleedruimte beschikbaar zijn. 
- De locatie is toegankelijk voor minder valide bezoekers, voldoende verlicht en verwarmd. 
- Aanwezig: garderobe, toilet, zitplaats voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, het 

bruidspaar en de gasten, een tafel voor het ondertekenen van de akte. 
- Aanwijzing leidt niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting en verzorging 

van de locatie. 
- Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen, kan tot 10 weken voor de huwelijksdatum 

worden ingediend. 
- De gemeente draagt zorg voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, een bode en 

voor retournering in goede staat van de huwelijksakte naar het gemeentehuis direct na de huwelijksvol-
trekking. 

- De rechten en plichten voortvloeiende uit de aanwijzing van de aangewezen locatie moeten worden ge-
garandeerd en nagekomen. 

- Indien de locatie niet voldoet aan de voorwaarden kan het verzoek tot aanwijzing van de locatie als hu-
welijkslocatie worden geweigerd. 

- Activiteiten en/of festiviteiten buiten de huwelijksceremonie vallen niet onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente Bladel. 

- De als trouwzaal bestemde ruimte moet voor ieder paar dat daarom verzoekt beschikbaar zijn, ongeacht 
de levensovertuiging, religie of seksuele geaardheid. 

- In de als trouwzaal bestemde ruimte mag niet worden gerookt en geen alcoholhoudende drank worden 
genuttigd. 

 
Dagen en tijden voltrekken van een huwelijk 
De dagen en tijden voor trouwen op locatie zijn gelijkgesteld met de mogelijke dagen en tijden van trouwen 
in het gemeentehuis: 
Maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 
 
Kosteloos trouwen op maandag om 9.00 uur en om 9.30 uur kan uitsluitend in het gemeentehuis. 


