
 

 

 

 

Verzoek aanwijzen locatie 

Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen 

huwelijk/partnerschapsregistratie de in dit formulier genoemde locatie éénmalig aan te wijzen 

als “huis der gemeente”. 

 

Gegevens Bruidspaar/aanstaande partners 

Bruid(egom)/partner 1 

Achternaam en voorletters  

BSN (burgerservicenummer) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer mobiel 

 

 

 

-----------------------------------------------------M/V 

----------------------------------------------------- 

-- -- ---- 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

 

Bruid(egom) /partner 2 

Achternaam en voorletters  

BSN (burgerservicenummer) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer mobiel 

 

-----------------------------------------------------M/V 

----------------------------------------------------- 

-- -- ---- 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

 

  



Datum en tijd van huwelijk/partnerschapsregistratie 

Datum  --  --  ---- 

Tijdstip  --.-- uur 

Gegevens locatie (in te vullen door het bruidspaar/partnerschapspaar 

Naam van de locatie         -------------------------------------------------------- 

Contactpersoon van de locatie       -------------------------------------------------------- 

Adres           -------------------------------------------------------- 

Postcode/woonplaats         -------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer         -------------------------------------------------------- 

Datum ondertekening         --  --  ---- 

Handtekening(en) van bruidspaar/partnerschapspaar 

 

------------------------------------------------------         -------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________________ 

Verklaring locatie 

Ondergetekende is op de hoogte van en gaat akkoord met het éénmalig aanwijzen van deze 

locatie als “huis der gemeente” voor het voltrekken van een 

huwelijk/partnerschapsregistratie. 

Contactpersoon locatie      ------------------------------------------------------------- 

Datum ondertekening       --  --  ---- 

Handtekening        ------------------------------------------------------------ 

_________________________________________________________________________ 

  



Dit verzoek moet minimaal zes weken voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 

worden ingediend bij afdeling Dienstverlening taakveld bevolking van de gemeente 

Simpelveld.  

Voor het éénmalig aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” gelden de volgende 

voorwaarden: 

• De eigenaar/beheerder stelt de locatie die gemakkelijk bereikbaar is voor minder 
validen een half uur voor aanvang van de ceremonie tot een half uur na de 
ceremonie ter beschikking van de gemeente. 

• Gedurende deze tijd heeft de locatie de status van gemeentehuis en geldt er een 
algemeen rookverbod. 

• De eigenaar/beheerder en de partners dragen zorg voor de gepaste inrichting van de 
trouwkamer. Er dienen minimaal aanwezig te zijn een tafel, stoelen/verwarming,  
voldoende verlichting alsmede genoeg zit- en staanplaatsen. 

• De eigenaar/beheerder is verantwoordelijk voor de goede staat van het gebouw waar 
de trouwkamer zich bevindt en garandeert de brandveiligheid, de algemeen geldende 
veiligheidseisen en de handhaving van een rookverbod. 

 

• In de directe omgeving van de locatie dienen voldoende parkeerplaatsen aanwezig te 
zijn. 

• In het geval de eigenaar/beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de 
locatie en het terug brengen in de oorspronkelijk staat, is deze geheel voor rekening 
van de partners. 

• Indien de partners niet voldoen aan de eisen, kan de gemeente besluiten de 
huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaats vinden 

• De gemeente is niet aansprakelijk voor de tijdens de ceremonie geleden schade in 
verband met het gebruik van de locatie.  

• De eigenaar/beheerder en/of partners vrijwaren de gemeente van aanspraken op 
vergoeding van (letsel)schade die ontstaan is als gevolg van of in verband met het 
gebruik van de locatie.  

 
De ondergetekenden hebben de voorwaarden gelezen en gaan hiermee akkoord. 
 
 
De eigenaar/beheerder,  --------------------------------------------------------------------- 
 
 
De aanstaande partners,  ----------------------------------/---------------------------------- 
 
 

 


