
 

  

Aanvraag huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op een bijzondere locatie 
 

Aanstaande echtgenoten / geregistreerde partners 

Partner 1 

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

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

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

Telefoonnummer :  ................................................................................................................................  

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

Partner 2 

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

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

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

Telefoonnummer :  ................................................................................................................................  

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

Huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 

Datum :  ................................................................................................................................  

Tijdstip :   10.00 uur  11.30 uur  13.00 uur  14.30 uur  16.00 uur 

 
Aantal gasten :  ................................................................................................................................  

Gewenste huwelijks- of partnerschapslocatie 

Locatie gewenst voor :  alleen plechtigheid  plechtigheid met aansluitend feest   

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

Omschrijving locatie :  ................................................................................................................................  

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

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

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

Naam contactpersoon :  ................................................................................................................................  

Telefoonnummer :  ................................................................................................................................  

Toegankelijkheid :  ook voor mindervaliden  niet voor mindervaliden 

Uitwijklocatie bij slecht weer :  ................................................................................................................................  

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

Ondertekening 

Plaats en datum :  ................................................................................................................................  

 
 
 
 
Handtekeningen partners :  ........................................................   ..................................................................   



Instemmingsverklaring contactpersoon locatie 

Ondergetekende, eigenaar/beheerder van de hierboven vermelde locatie, stemt in met dit verzoek. 

Plaats en datum :  ................................................................................................................................  

 

 

 

Handtekening :  ................................................................................................................................  

 

Bijlagen (verplicht) 

• kopie geldig legitimatiebewijs partners  

• kopie geldig legitimatiebewijs contactpersoon 

• kopie gebruiksmelding van de locatie 
 

 

Voorwaarden gebruik locatie als huwelijkslocatie 

Het verzoek voor het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie moet minimaal 12 weken vóór de plechtigheid 
schriftelijk worden ingediend. Deze aanvraag hoeft u alleen in te vullen als uw locatie niet op de lijst van de 
vaste locaties is vermeld. 
 
Veiligheid  

Trouwlocaties moeten voldoen aan de normen op het gebied van brandveiligheid. Als een huwelijk wordt 
voltrokken in een pand waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, moet dit pand beschikken over 
een gebruiksvergunning. Een pand moet ook voldoen aan de bepalingen uit het Bouwbesluit en de 
Bouwverordening. Het aantal aanwezige gasten mag het aantal in de gebruiksvergunning genoemde 
personen niet overschrijden. Als een onderzoek naar de (brand)veiligheid van de locatie noodzakelijk is, zijn 
de (eventuele) hieraan verbonden kosten voor rekening van het bruidspaar. Voor tijdelijke bouwwerken, zoals 
tenten gelden andere voorwaarden. 

Let op dat de door u gekozen locatie ook voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

• De locatie moet voldoen aan het openbaarheidsvereiste (vrij en voor iedereen toegankelijk). 

• De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden. 

• De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. 

• De locatie mag niet gelijktijdig worden gebruikt voor erediensten. 

• De omwonenden mogen geen overlast hebben van de ceremonie of festiviteiten 

• De eventuele kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende 
beheerder van de accommodatie aan het bruidspaar of de partners in rekening gebracht. Dit bedrag 
staat los van de leges die de gemeente vraagt voor een huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie. 

• Aanwijzingen van de buitengewoon (B)ABS dienen strikt en nauwkeurig te worden opgevolgd. 

• De rechthebbende van de locatie (eigenaar of beheerder) moet vooraf schriftelijk toestemming geven 
voor het gebruik van zijn eigendom als locatie voor de voltrekking van het huwelijk. 

• De locatie moet beschikken over toegankelijke sanitaire voorzieningen. 

• De locatie moet een afzonderlijke (voorbereidings)ruimte beschikbaar hebben voor de ambtenaar van 
de burgerlijke stand. 

• Huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan mits deze openluchtruimte aan een overdekte 
locatie is gekoppeld. Er moet altijd, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden, kunnen worden 
uitgeweken naar een overdekte ruimte die aan de locatie gekoppeld is. 

• Als het huwelijk op een boot wordt voltrokken, dan moet deze boot voor iedereen bereikbaar, 
toegankelijk en te verlaten zijn; de boot moet aangemeerd liggen aan een opstap- of ligplaats. 
Trouwen op open water is niet mogelijk. 

• De locatie dient opgenomen te zijn in de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

De toestemming voor het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie leidt niet tot enige verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor wat betreft de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie; de gemeente is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht. 


