
Algemene afspraken en voorwaarden bij trouwlocatie naar keuze 
 
Uitgangspunt is dat alle locaties in aanmerking komen als trouwlocatie, mits aan een aantal 
randvoorwaarden is voldaan. De locatie wordt getoetst aan de openbare orde, brandveiligheid, de 
goede smaak en werkbaarheid voor de trouwambtenaar. In de praktijk betekent dat het volgende: 
 
Aanvraagprocedure 

 Via de website www.heumen.nl of aan de balie van publiekszaken in Malden is een 
aanvraagformulier ‘Trouwen op locatie naar keuze’ verkrijgbaar. 

 Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden ingediend bij de afdeling Publiekszaken. Dit 
kan digitaal via heumen@heumen.nl, per post naar Postbus 200 6581 AZ Malden, of bij de 
Publieksbalie in het gemeentehuis. 

 Het verzoek moet uiterlijk drie maanden voor de huwelijksvoltrekking worden ingediend. 

 De aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen dan ook de melding van het 
voorgenomen huwelijk binnen is. 

 Als het verzoek een locatie betreft die nog niet bekend is, wordt de locatie beoordeeld op 
geschiktheid. 

 Bij een buitenlocatie moet een plattegrond/situatietekening worden ingeleverd waaruit blijkt dat 
aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 
Openbare orde, brandveiligheid en goede smaak 

 De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heumen. 

 De locatie heeft gedurende de ceremonie de status van gemeentehuis en is voor een ieder vrij 
toegankelijk (= openbaar). 

 De eigenaar stelt de locatie beschikbaar voor de duur van de huwelijksvoltrekking aan de 
gemeente. 

 De locatie moet zich op de grond/op het water (niet in de lucht/in het water) bevinden. 

 De locatie moet toegankelijk zijn personen met een lichamelijke beperking, al dan niet in een 
rolstoel. 

 Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn; er mogen geen verkeersonveilige situaties 
ontstaan. 

 Is de locatie in de openlucht, dan moet er uitgeweken kunnen worden naar een overdekte 
locatie (let op aantal personen); deze wordt opgenomen in de overeenkomst. 

 De partners en de eigenaar zijn verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de locatie 
gedurende de tijd dat de locatie beschikbaar is voor de huwelijkssluiting. Bij gebruik van een 
tent dienen er meerdere (nood)uitgangen en brandblusapparaten aanwezig te zijn. 

 De locatie moet brandveilig zijn; indien nodig moet het bruidspaar en/of de locatie een melding 
brandveilig gebruik doen bij apv@heumen.nl (>150 personen op buitenterrein of in tijdelijk 
bouwwerk (bv tent). 

 De locatie moet brandveilig zijn. Zijn er meer dan 50 personen in een gebouw of tent, dan moet 
de locatie en/of het bruidspaar zelf zorgen voor een zogenaamde gebruiksmelding. Deze is aan 
te vragen via www.omgevingsloket.nl. Deze melding geldt niet voor woningen. 

 De locatie dient bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 

 De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden. 

 De locatie moet een nette en representatieve uitstraling hebben. 

 In de locatie moeten voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. 

 Er moeten voldoende zitplaatsen voor bruidspaar en gasten zijn. 

 De locatie moet verwarmd kunnen worden. 

 De locatie moet voldoende kunnen worden verlicht. 
 
 



Werkbaarheid trouwambtenaar 

 Er moet een ruimte zijn voor voorbereiding en omkleden. 

 Er moet een parkeerplaats voor de trouwambtenaar gereserveerd kunnen worden. 

 Er dient een parkeerplaats voor de trouwambtenaar aanwezig te zijn. 

 Er moet een ruimte zijn om de ceremonie te laten uitvoeren (toespraak, jawoord zeggen en 
ondertekening akte). 

 Er moeten een tafel of lessenaar en een stoel voor de trouwambtenaar zijn. 

 De trouwambtenaar moet de ruimte kunnen verlaten na de voltrekking. 

 In bepaalde gevallen kan een geluidsinstallatie en/of microfoon gewenst zijn, bijvoorbeeld bij 
grote gezelschappen, bij ceremonies in de buitenlucht of als muziek ten gehore gebracht wordt. 

 De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de gemeentelijke vertegenwoordiger 
die uitsluitend verantwoordelijk is voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 

 
Afspraken en overeenkomst 

 Het bruidspaar, de eigenaar/beheerder van de locatie en de gemeente sluiten een 
(privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Heumen partij is. 

 De gemeente Heumen is gevrijwaard van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het 
gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten. 

 De eigenaar/beheerder van de locatie en/of het bruidspaar is verantwoordelijk voor de 
inrichting en aankleding van de locatie. 

 De gemeente Heumen is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van aanpassingen aan de 
locatie en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat hiervan. 

 Het bruidspaar is verantwoordelijk voor eventuele huur- en/of verzekeringskosten. De 
gemeente Heumen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van gebruik van 
de locatie; ze is gevrijwaard van aanspraken op vergoeding hierop. 

 Na de ondertekening van de overeenkomst door alle partijen wordt de locatie door het college 
van burgemeester en wethouders voor één dag aangewezen als trouwlocatie. Het bruidspaar 
ontvangt per post het aanwijsbesluit. De eigenaar/beheerder ontvangt hiervan een afschrift. 

 Het is de partners of eigenaar/beheerder bekend dat wanneer zij niet voldoen aan enige 
bepaling uit deze overeenkomst de gemeente kan besluiten de huwelijkssluiting niet op de 
overeengekomen tijd en/of plaats te laten plaatsvinden. 

 De eigenaar/beheerder is verantwoordelijk voor het hebben van de eventueel benodigde 
vergunningen, ontheffingen etc. voor het gebruik van de locatie voor het sluiten van een 
huwelijk, bijvoorbeeld bij gebruik van een geluids- c.q. muziekinstallatie. 

 Er vindt geen restitutie van leges plaats bij slecht weer. 
 

Waar in deze afspraken/voorwaarden wordt gesproken over huwelijken of trouwen, wordt ook het 
registreren van partnerschappen bedoeld. 
 
 


