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Naam  Man  Vrouw 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Plaats 

 en 

Naam  Man  Vrouw 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer(s) 

E-mailadres(sen)

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap

Dag Datum Tijdstip 

3. Gegevens van de locatie

Naam locatie 

Adres 

Melding eenmalige trouwlocatie 
Met dit formulier meldt u de eenmalige trouwlocatie voor het voltrekken van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. Zorg ervoor dat de gemeente Huizen de melding in elk geval minimaal 
8 weken voor de dag van uw huwelijk of partnerschap heeft ontvangen.

Denkt u eraan dat u in sommige situaties een vergunning nodig hebt. Deze verkrijgt u via het 
omgevingsloket. Voor informatie voor zowel burgerzaken alshet omgevingsloket kunt u contact 
opnemen via 14035.

In te vullen door het bruidspaar

1. Gegevens bruidspaar

Waar op de locatie wordt 
de ceremonie gehouden
(bijvoorbeeld op openbaar 
terrein, in een publiek of 
particulier gebouw of in de 
tuin) 

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 
T 14 035  F (035) 528 14 15  E gemeente@huizen.nl  www.huizen.nl
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4. Verklaring

• garant te staan voor de veiligheid van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die het
huwelijk/de partnerschap sluit;
ervan op de hoogte te zijn dat ingeval de veiligheid van de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand niet gegarandeerd is, de ambtenaar de bevoegdheid heeft af te zien van de sluiting
van het huwelijk/de partnerschap; er is dan geen recht op restitutie van (of een deel van) de
betaalde leges;
ervan op de hoogte te zijn dat de Gemeente Huizen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor
eventuele schade.

Plaats Datum 

Handtekening
partner 1 

Handtekening 
partner 2

6. Ondertekening

De eenmalige trouwlocatie is 
tussen deze tijden in gebruik

Het maximaal aantal gasten 
dat gelijktijdig aanwezig is

Het maximaal aantal auto's 
dat gelijktijdig aanwezig is

5. Overige vragen

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 
T 14 035  F (035) 528 14 15  E gemeente@huizen.nl  www.huizen.nl

Door ondertekening van het formulier verklaart het paar: 

Voor de entourage op de dag van voltrekking is het mogelijk dat u een vergunning nodig hebt. 
Bijvoorbeeld voor een partytent, muziek of catering op de locatie. Dit maakt geen onderdeel uit 
van uw reservering van uw huwelijk/partnerschap op locatie. U bent zelf verantwoordelijk voor 
het aanvragen van de benodigde vergunning(en).

•

•
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Toestemming: in te vullen door de eigenaar van de locatie 

1. Gegevens over de locatie

Naam locatie 

Eigenaar locatie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap

Dag Datum Tijdstip 

3. Verklaring

Hierbij verklaar ik toestemming te verlenen om deze locatie eenmalig te gebruiken voor het 
voltrekken van het huwelijk of partnerschap tussen eerder genoemd bruidspaar op bovenstaande 
datum en tijdstip. 

Ik verklaar dat de locatie: 

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 
T 14 035  F (035) 528 14 15  E gemeente@huizen.nl  www.huizen.nl

• niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en goede smaak;
•

Verder verklaar ik dat de gemeente Huizen:

• niet belast wordt voor het gebruik van de locatie voor het voltrekken van het huwelijk of
partnerschap;
niet door mij, noch door een ander namens de locatie, aansprakelijk gesteld wordt als het huwelijk
of partnerschap, om welke reden dan ook, niet op de deze eenmalige locatie kan plaatsvinden;
wordt gevrijwaard van alle schade die is ontstaan door, of als gevolg van, het sluiten van het
huwelijk of partnerschap op deze eenmalige locatie.

•

•

voldoet aan alle eisen voor brandveiligheid en bouwconstructie en beschikt over alle noodzakelijke
vergunningen en ontheffingen;

• openbaar is voor iedereen die de ceremonie wil bijwonen;
• garant staat voor de veiligheid van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. Ondertekening

Plaats Handtekening 

Datum
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