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 PARTNER 1 PARTNER 2 

Achternaam en voorletters  
 
 

BSN 
 
 

 

Telefoonnummer 
 
 

 

E-mail adres   

Trouwlocatie 
 

 

 

Trouwdatum en tijdstip 
 
 

 

Adres en aard* locatie 

 

 

 

 

Telefoonnummer locatie 
 
 

 

Contactpersoon locatie 
 
 

 

* Geef nadere gegevens aan van de locatie; bijvoorbeeld: woning, openlucht, achtertuin, openbaar gebied etc. 
 
Een eenmalige vrije locatie wordt voor elke trouwceremonie apart aangewezen.  
Hiervoor gelden de toetsingscriteria “openbare orde” en “passendheid”. 
Daarnaast gelden de op de achterzijde vermelde beleidsregels.  
  

Met dit formulier verzoekt u de locatie eenmalig aan te wijzen als ‘huis der gemeente’ voor uw trouwceremonie. 
De eigenaar/beheerder van deze locatie vult de ‘Akkoordverklaring eenmalige vrije trouwlocatie’ in en 
ondertekend deze. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de gewenste trouwdatum zijn ontvangen.  
 
Houd er rekening mee dat: 

 

 Er naast het legestarief voor de ceremonie extra gemeentelijke legeskosten verschuldigd zijn van € 95,-. 
 U zelf verantwoordelijk bent voor de afspraken die u maakt met de eigenaar/beheerder van de 

trouwlocatie. 
 Indien er naast de ceremonie nog feestelijke activiteiten plaatsvinden, er een vergunning nodig kan zijn. 

Informatie hierover vindt u op www.leudal.nl/evenementen. 
 De ceremonie door de trouwambtenaar ongeveer 25 minuten duurt. 
 U melding maakt van uw voorgenomen huwelijk/partnerregistratie bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van Leudal. Zie hiervoor: www.leudal.nl/huwelijk  
 
Wij gaan met de hierboven vermelde voorwaarden akkoord. 
Handtekening partner 1:   Handtekening partner 2:   Datum ondertekening: 
 
 
 

 
Upload het aanvraagformulier samen met de ‘Akkoordverklaring eenmalige vrije trouwlocatie’ en de bijlagen 
ingevuld en ondertekend bij uw huwelijk/partnermelding of stuur naar: 

 
Gemeente Leudal,  
Burger Bedrijven Plein, Burgerlijke Stand 

Postbus 3008,  
6093 ZG Heythuysen  
 
Of lever de beide formulieren met bijlagen in bij de receptie van gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen. 
 
Let op: van de personen die dit formulier ondertekenen, moet een kopie van een geldig  
             identiteitsbewijs worden meegezonden 

http://www.leudal.nl/evenementen
http://www.leudal.nl/huwelijk
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_______________________________________________________________________________ 
 
Beleidsregels voor trouwlocaties Leudal 
 

a. De trouwlocatie moet openbaar toegankelijk zijn. Een trouwceremonie is immers een openbare 
aangelegenheid en iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om dit bij te wonen. 

b. De beheerder stelt de trouwlocatie voor de duur van de trouwceremonie ter beschikking aan de 
gemeente. De gemeente bepaalt voor dat moment de wijze van gebruik van de trouwlocatie. 

c. Als trouwlocatie moet er sprake zijn van een gebouw, op welk perceel de trouwceremonie plaatsvindt. Dit 
kan zowel in als bij het gebouw zijn. 

d. Alle trouwlocaties moeten voldoen aan de voor die locatie geldende wet- en regelgeving. 
e. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn waarvan de genodigden en niet genodigden 

gebruik kunnen en mogen maken. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving 

wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de trouwlocatie en met 

de genodigden. 
f. Een trouwceremonie op een boot is mogelijk. Gedurende de trouwceremonie moet de boot aan wal liggen 

binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leudal. Op dat moment wordt de boot aangemerkt als 
gebouw.  

g. Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de trouwlocatie vraagt, is deze geheel voor 

rekening van het bruidspaar. 
h. Voor de inrichting en aankleding van de trouwlocatie is de beheerder verantwoordelijk. In ieder geval 

dienen een tafel, stoelen, een spreekgestoelte, voldoende verlichting, toilet en een kleedruimte met 
spiegel aanwezig te zijn. 

i. De beheerder zorgt er voor dat er een gastvrouw of een gastheer aanwezig is. Deze persoon assisteert de 
trouwambtenaar gedurende de trouwceremonie. 

j. Op verzoek van de trouwambtenaar wordt door de beheerder geluidsversterking geregeld. 

k. De beheerder en het bruidspaar vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is 
ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik door de gemeente van de trouwlocatie, tenzij deze 
schade aan de gemeente is toe te rekenen. 

l. De beheerder is verplicht om de gemeente direct te informeren over wijzigingen die relevant kunnen zijn 
voor de aanwijzing als trouwlocatie.  

 

 

(in te vullen door de gemeente) 

Beoordeling locatie door (B)abs  

 

 Locatie voldoet wel/niet aan ‘de openbare orde’ en de ‘passendheid’ 

 Locatie voldoet niet aan ‘de openbare orde’ en de ‘passendheid’ omdat: 

(motivering) 

              

____________________________________________________________________________________ 

 

              

____________________________________________________________________________________ 

  

 

 Er heeft voor de beoordeling wel/geen overleg, al dan niet ter plekke van de locatie met de a.s. partners 

 plaatsgevonden (zo nodig kort toelichten) 

    

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 


