
Verzoek/aanvraag 

Aanvraagformulier trouwen op locatie gemeente Oirschot 

Het aanstaande bruidspaar/aanstaande partners: 

Naam en voorletters……………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………… e-mail ……………………………………………………….. 

EN 

Naam en voorletters……………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………… 

Telefoon:…………………………………e-mail ………………………………………………………… 

Verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot voor de 

duur van hun huwelijksvoltrekking/ partnerschapsregistratie de volgende locatie aan te wijzen 

als tijdelijk huis der gemeente. 

Naam locatie:……………………………………………………………………………………………… 

Adres locatie:……………………………………………………………………………………………… 

Plaats locatie:……………………………………………………………………………………………… 

Telefoon locatie:………………………………………………………………………………………… 

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie  

op (datum)………………………………………………………………………… 



De plechtigheid zal plaatsvinden om:……………………………uur (exact tijdstip vermelden, de 

ceremonie duurt maximaal 30 minuten) 

Het verwachte aantal gasten gedurende de plechtigheid is:………………………………………… 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van de voorwaarden bij aanwijzing van een locatie 

voor de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie. 

Plaats, datum:…………………………………………………………………………………………… 

Handtekening beide partners: 

………………………………………………             …………………………………………………… 

De beheerder-eigenaar op de locatie, voor akkoord: 

Naam : …………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening……………………………………………………………………………………………… 

Dit formulier svp volledig ingevuld en ondertekend sturen naar: 

Gemeente Oirschot, t.a.v. afdeling backoffice burgerzaken 

Postbus 11 

5688 ZG  Oirschot 



Overeenkomst voltrekken huwelijk/partnerschapsregistratie op locatie 

Ondergetekenden: 

De gemeente Oirschot, vertegenwoordigd door de medewerker backoffice burgerzaken,  

De beheerder/eigenaar van de locatie: ………………………………………………………………... 

Het aanstaande bruidspaar/geregistreerde partners: 

Naam en voorletters partner: …………………………………………………………………………… 

Adres/woonplaats: ………………………………………………………………………………………. 

En: 

Naam en voorletters partner: …………………………………………………………………………… 

Adres/woonplaats: ……………………………………………………………………………………… 

Overwegende dat het a.s. bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijksvoltrekking in de hierna 

genoemde locatie:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Hebben besloten als volgt: 

1. Het huwelijk zal worden voltrokken in de hiervoor genoemde locatie op 

………………………………………................................................................................... 

De plechtigheid vindt plaats om: ………………… uur (de ceremonie duurt maximaal 30 

minuten) 

2. De beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking ter beschikking aan 

de gemeente. 

De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. 

Gedurende deze periode heeft de locatie de status van huis der gemeente/openbaar 

gebouw. 

3. De locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting voor een ieder vrij bereikbaar en 

toegankelijk te zijn. 



4. Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar/eigenaar-beheerder 

verantwoordelijk. De Aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met het 

bruidspaar/eigenaar-beheerder en gemeentebode. 

5. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en zal door de gemeente worden 

getoetst op inrichting en aankleding. 

6. De beheerder van de huwelijkslocatie moet gedurende de huwelijksvoltrekking “stand-by” 

zijn als aanspreekpunt voor de (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand. Er 

moeten vooraf afspraken worden gemaakt voor evt. calamiteiten 

7. Er moet een afsluitbare voorziening aanwezig zijn voor de spullen van de (buitengewoon) 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

8. Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de 

huwelijksvoltrekking niet op overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden. 

9. Voor huwelijksvoltrekking in dit contract mag ook worden gelezen geregistreerd 

partnerschap. 

10. Zowel het bruidspaar als eigenaar van de locatie kunnen geen claim indienen als schade is 

toegebracht als gevolg van het gebruik door partners van de locatie. 

11. Wij gaan akkoord met de voorwaarden genoemd in bijlage 3 (richtlijnen en wettelijke 

kaders voor het aanwijzen van huwelijkslocaties) 

 

Aldus overeengekomen in de gemeente Oirschot op…………………………………….….(datum) 

Handtekening eigenaar-beheerder locatie:……………………………………………………………. 

 

Handtekening bruidspaar:…………………………………. …………………………………….……... 

 

Handtekening vertegenwoordiger gemeente Oirschot:………………………………………………. 



Richtlijnen en wettelijke kaders voor het aanwijzen van huwelijkslocaties 

 

Algemene voorwaarden: 

- Het verzoek tot aanwijzing van een huwelijkslocatie moet uiterlijk 6 weken voor de dag 

van huwelijksvoltrekking zijn ingediend bij de afdeling burgerzaken; gemeente 

Oirschot. 

- de locatie moet zich bevinden binnen de grenzen van de gemeente Oirschot; 

- de locatie moet voldoen aan de eisen in het belang van de brandveiligheid en er mag 

geen overlast veroorzaakt worden. Bij een huwelijksvoltrekking waar meer dan 50 

personen aanwezig zijn, moet een gebruiksmelding worden gedaan; 

- de locatie moet voldoen aan het openbaarheidscriterium. De ruimte waar het huwelijk 

gaat plaatsvinden, moet geschikt zijn voor de te verwachten gasten. Openbaarheid wil 

dus ook zeggen dat iedereen die bij de huwelijksvoltrekking aanwezig wil zijn moet 

worden toegelaten; 

- de aanwijzing mag niet leiden tot strijd met de openbare orde of goede zeden; 

- als er wordt gekozen voor een ceremonie in de open lucht dan moet het bij slecht weer 

mogelijk zijn om uit te wijken naar een gebouw om de veiligheid van de aanwezigen en 

de trouwambtenaar te waarborgen. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de hele 

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 ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn/haar werk ongestoord kunnen 

verrichten. Er moet een afsluitbare kleedruimte beschikbaar te zijn; 

- de locatie is toegankelijk voor minder valide bezoekers, voldoende verlicht en 

verwarmd; 

- aanwezig moet zijn:  

o garderobe 

o toilet 

o zitplaats voor de ambtenaar en het bruidspaar 

o een tafel voor het ondertekenen van de akte 

o een degelijke standaard waar de ambtenaar de speech op kan leggen tijdens 

de ceremonie (bijvoorbeeld een muziekstandaard of katheder) 



- aanwijzing leidt niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting 

en verzorging van de locatie; 

- de gemeente zorgt voor een ambtenaar van de burgerlijke stand; 

- de ceremonie duurt maximaal 30 minuten; 

- de rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst met de bestaande 

locaties moet worden gegarandeerd en nagekomen; 

- de verzoeker en de gemeente leggen in een overeenkomst de gemaakte afspraken 

vast, waarin de wettelijke bepalingen in acht zijn genomen; 

- het niet voldoen aan de voorwaarden en afspraken kan een reden zijn om de 

voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie niet op de overeengekomen tijd 

en locatie te laten plaatsvinden en kan leiden tot het vervallen van de overeenkomst; 

- activiteiten en festiviteiten buiten de huwelijksceremonie vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente Oirschot; 

- de ruimte moet voor ieder paar dat daarom verzoekt beschikbaar zijn, ongeacht de 

levensovertuiging, religie of seksuele geaardheid; 

- in de als trouwzaal bestemde ruimte mag tijdens de plechtigheid niet worden gerookt 

en mag geen alcoholhoudende drank worden genuttigd.  

 

 


