
 
 
 
 
Aanvraagformulier en voorwaarden voor aanwijzing van een trouwlocatie ten behoeve van een 
huwelijksvoltrekking, partnerschapregistratie of omzetting met ceremonie als bedoeld in Boek 1 
Burgerlijk Wetboek, artikel 63 
 
De ondergetekenden: 
__________________________________________________________________________________ 
Partners 
Naam    : 
Voornamen   : 
Adres    :  
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer  : 
E-mailadres   : 
 
Naam    : 
Voornamen   : 
Adres     : 
Postcode en woonplaats  : 
Telefoonnummer   : 
E-mailadres   : 
__________________________________________________________________________________ 
Locatiebeheerder  
Naam    : 
Voornamen   : 
Adres    : 
Postcode en woonplaats  : 
Telefoonnummer  : 
E-mailadres   : 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
verzoeken de navolgende locatie in de gemeente Valkenswaard aan te wijzen als huis der gemeente 
voor het voltrekken van een huwelijk/registreren van partnerschap of omzetting met ceremonie. 
 
Gegevens locatie  (Gelegen in gemeente Valkenswaard) 
Naam Locatie    : 
Adres    : 
Postcode en plaats  : 
Telefoon   : 
Aard van de Locatie   : 
Is de locatie een tijdelijk bouwsel (tent) voor meer dan 50 personen: ja/nee   (zo ja, zie bijlage 1) 
__________________________________________________________________________________ 
Gegevens van het huwelijk  
Huwelijksdatum  : 
Tijdstip    : 
Handtekeningen1 
 
partners,      beheerder locatie, 
 
………………………………………   ……………………………… 

                                                 
1 Met de ondertekening van dit verzoek stemmen partners en beheerder in met de in de bijlage genoemde voorwaarden. De 
partners en beheerder locatie dienen een kopie legitimatie bij dit verzoek in te leveren.  



 
Toetsingsvoorwaarden behorende bij het verzoek om aanwijzing als trouwlocatie 
 
1.  De locatiebeheerder of eigenaar verklaart schriftelijk, in te stemmen met de tijdelijke 

aanwijzing van de locatie als trouwlocatie (zie verzoek)voor het voltrekken van één huwelijk, 
partnerschapregistratie of omzetting met ceremonie. 

  
2.  De locatiebeheerder of eigenaar verleent medewerking aan het bezoek van de locatie door een 

medewerker van de gemeente. 
 
3.  Een trouwlocatie die aangewezen is als 'huis van de gemeente' is openbaar en 

(rolstoel)toegankelijk voor iedereen. 
 

4.  De trouwlocatie voldoet aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid. De 
aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de aanwezigen, en 
houdt rekening met eventuele 'ongenode gasten'. Ook de veiligheid van de 
(buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd. 
Indien de trouwlocatie een tijdelijk bouwsel (tent) voor meer dan 50 personen is, dan wordt 
deze gecontroleerd op brandveiligheid. Zie voor de voorschriften brandveiligheid, bijlage 1. 
 

5.  Aan het voltrekken van het huwelijk zijn geen andere verplichtingen verbonden 
anders dan de wettelijke verplichtingen. 
 

6.  De locatie is rookvrij en open vuur is niet toegestaan. 
 
7.  Tijdens de huwelijksvoltrekking mogen geen (alcoholische) dranken worden geschonken. 
 
8.  Vanwege de zorg voor openbare orde en veiligheid bevindt een locatie zich in een gebouw dan 

wel in de open ruimte behorende bij het gebouw binnen de gemeentegrens van Valkenswaard. 
Er wordt geen medewerking verleend aan huwelijken in een luchtballon, vliegtuig, boot en 
dergelijke. 

 
9.  De gemeente Valkenswaard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend 

uit de huwelijksvoltrekking op de locatie. 
 
10.  Er is een ruimte beschikbaar waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke 

stand, zich kan omkleden en voorbereiden op het huwelijk. In de directe omgeving van de 
trouwlocatie is ook een toiletruimte aanwezig. 
 

11.  De aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie, ontvangst en 
begeleiding van de gasten en verdere gang van zaken op de locatie. Is de huwelijksvoltrekking 
gepland in de open lucht dan is er een uitwijkmogelijkheid (bijvoorbeeld in het geval dat de 
weersomstandigheden niet goed zijn). De trouwlocatie is voorzien van een spreekstoel. 
 

12.  Voor de (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand is parkeergelegenheid aanwezig. 
 
13. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de gasten. 
 
14.  Kosten voor de locatie en inrichting komen ten laste van de aanvragers. 
 
De aanwijzing van een tijdelijke trouwlocatie kan door het college van Burgemeester en Wethouders 
van Valkenswaard te allen tijde worden ingetrokken indien de openbare orde of veiligheid naar hun 
oordeel in het geding is. 



BIJLAGE 1 
Brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van tijdelijke bouwsels (tent) 
 
Algemeen waaronder bereikbaarheid/opstelling 
1. De bereikbaarheid van de tijdelijke inrichting moet zodanig zijn dat hulpdiensten het object tot 

op minimaal 40 meter van de toegang kunnen benaderen; 
2. Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten, moet een doorgaande route met een 

breedte van 3,5 meter en een hoogte 4,2 meter te worden vrijgehouden. Hekwerken die deze 
route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. In deze route mogen 
geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en overige) worden geplaatst; 

3. Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en te allen tijde 
bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen. Behuizingen achter de tijdelijke bouwsels dienen 
bereikbaar te zijn en bereikbaar te worden gehouden; 

4. Rondom een tijdelijke inrichting(tent) moet een ruimte worden vrijgehouden van ten minste 
7,5 meter De inrichting mag voor een “blinde”gevel geplaatst worden, indien deze geen 
onderbrekingen heeft zoals deuren en/of ramen en voldoet aan een weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten; 

5.  (Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg/terrein zijn gespannen dienen 
minimaal 4,2 meter boven het straatniveau worden aangebracht; 

6. De constructie van de inrichting kan voor de aanvang van het evenement door de afdeling 
Toezicht en Handhaving worden geïnspecteerd; 

7. Bij een verwachte windkracht van 6 of hoger, mogen, gelet op de algemene veiligheid van de 
bezoekers van deze tent(en) geen activiteiten plaatsvinden, of de leverancier moet aantoonbaar 
beschikken over een testrapport dat windkracht  6 of hoger geen gevaar oplevert. 

 
Vluchtmogelijkheden 
1. In ruimten waar personen kunnen verblijven moeten voldoende vluchtmogelijkheden  

 aanwezig zijn, waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen: 
- De hoogte moet minimaal 200 cm te bedragen; 
- De totale breedte van de uitgangen is gelijk aan het aantal personen vermenigvuldigd 

met 0,9 in cm; 
- Bij meer dan 200 personen moeten er minimaal twee zover mogelijk uit elkaar 

gelegen uitgangen zijn (minimaal 5 meter uit elkaar); 
2. De vloeren in vluchtwegen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat deze stroef zijn en een  
 aaneengesloten geheel vormen; 
3. Vloeren in vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven (met uitzondering  
 van dansvloeren) en treden van trappen die deel uitmaken van vluchtwegen moeten steeds  
 voldoende stroef zijn; 
4. De ingangen, uitgangen, nooduitgangen, doorgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen 

moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt eveneens 
voor de buitenzijde; 

5. Aan de buitenzijde van de, op de gewaarmerkte tekening(en) aangegeven nooduitgang(en), 
moet duidelijk zichtbaar het opschrift: “NOODUITGANG VRIJHOUDEN” te zijn 
aangegeven in ten minste 8 cm hoge letters; 

6. Binnen een straal van 2 meter van de (nood-) uitgang(en), zowel binnen als buiten, mogen 
geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn; 

7. Tussen tafels met daaromheen gegroepeerde stoelen en/of andere opstellingen moeten ruime  
 gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de uitgangen leiden (stoelenplan); 
8. De omgeving van een tijdelijk bouwsels (tent) moet zo ingericht zijn dat er bij calamiteiten 

voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn, deze moeten vrij zijn van obstakels en 
duidelijk zijn aangegeven; 

9. Alle kabels en overige leidingen die op de grond zijn gesitueerd t.b.v. enige voorziening in de 
tijdelijke inrichting, dienen op zodanige wijze te zijn beschermd, dat beschadiging, struikelen 
en/of vallen wordt voorkomen; 



10. Kabels die bovengronds via palen e.d. naar de tijdelijke inrichting voeren moeten bij het 
kruisen van een toegangspad tot de tent of vluchtweg op een minimale hoogte van 4,2 meter 
boven het pad worden aangebracht; 

11. Bij onvoldoende daglichttoetreding en bij avondgebruik moeten de vluchtwegen buiten de 
tijdelijke inrichting voldoende zijn aangelicht. De inrichting moet in deze situaties voorzien 
zijn van nood- en transparantverlichting, zoals omschreven in het bouwbesluit. 

 
Elektrische installaties inclusief noodverlichting 
1. Alle voorzieningen t.b.v. de elektra moeten voldoen conform het gestelde in de geldende 

norm NEN 1010; 
2. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is verboden; 
3. Elektrische verlichting moet zodanig te zijn aangebracht dat geen materialen in brand kunnen 

geraken; 
4. In voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet met het 

oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw in die ruimten tijdens het gebruik daarvan 
een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau 
ten minste 10 lux bedraagt; 

5. Indien een tijdelijke inrichting in de avonduren wordt gebruikt moet in het 
publiekstoegankelijke gedeelte een nood- en transparantverlichting aanwezig zijn. De 
benodigde nood- transparantverlichting is op bijgaande gewaarmerkte tekening aangegeven. 
De installatie moet voldoen aan de NEN-EN 1838 en de NEN 6088 (pictogrammen); 

6. Nood- en transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor een ieder te allen 
tijde zichtbaar is; 

7. Defecte lampen van de noodverlichting moeten direct worden vervangen; 
8. Transparantverlichting moet gedurende de aanwezigheid van personen continu branden en 

dienen zodanig te zijn aangebracht dat deze voor een ieder te allen tijde zichtbaar is; 
9. De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat moet op minimale afstand van 5 meter buiten 

de tijdelijke inrichting te geschieden. 
 
Installaties voor verwarming en kookdoeleinden 
1. Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te 

gebruiken, dat het gebruik gevaar oplevert voor het ontstaan van brand; 
2. Bij de bak-/kookinstallatie moet een blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg poeder;  

5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig zijn. Ten minste 1x per 2 jaar moet 
het blustoestel door een ter zake kundige aantoonbaar het nodige onderhoud worden verricht; 

3. Frituren in oliën en vetten in tenten is niet toegestaan. 
 
Gasinstallatie 
1 De ruimte waarin de gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn; 
2 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in NEN 3324, uitgave 1965, 

NEN 3324-A (aanvulling op NEN 3324), uitgave 1971 en NPR 2921; 
3 De eventuele opstelling tussen gasflessenopslag en/of overige voor verwarming bestemde 

brandstoffen in de tijdelijke inrichting, moet minimaal 5 meter te bedragen, De opslagplaats 
van de gasflessen moet afgesloten te zijn d.m.v. een deugdelijk hekwerk met een hoogte van 2 
meter en voorzien van het opschrift “VERBODEN TE ROKEN” in 8 cm. Drukhouders dienen 
goed geventileerd te zijn in de buitenlucht en beschermd tegen opwarming door zonnestraling; 

4 Het gebruik van LPG anders dan voor tractiedoeleinden is verboden; 
5 Gasflessen moeten voorzien zijn van een door Lloyds Register-Stoomwezen erkend geldig 

keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, volgens de ingeponste datum, meer dan  
10 jaar geleden heeft plaatsgevonden zijn verboden; 

6 Flessen en tanks mogen slechts tot 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met gesloten 
afsluiter worden bewaard;  

7 Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een 
afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;  

8 Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden;  



9 Alle toegepaste appendages moeten van een door Lloyds Register-Stoomwezen goedgekeurd 
type zijn;  

10 Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk 
aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden;  

11 Het gebruik van een slang is alleen toegestaan voor aansluiting van een verbruikstoestel op het 
leidingnet, als koppelslang tussen een tank/fles en het leidingnet en als koppelslang tussen een 
tank/fles en een verdeler (manifold);  

12 Elke verbindingsslang tussen drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet: 
- Zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of textielinlagen; 
- Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;  
- Vrij en ongespannen zijn aangelegd; 
- Zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of 

mechanische beschadiging wordt voorkomen; 
- De gasslang mag maximaal 2 jaar oud zijn en zo kort mogelijk zijn gehouden. De 

maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag 10 meter Bedragen; 
Propaanslangen zijn erin twee uitvoeringen: de oranje/bruin gekleurde, met op de slang het 
jaar van aanmaak aangegeven en de zwarte slang met vaste metalen koppelingen. Het jaar 
van fabricage is hier ingeponst op de metalen koppeling; 

13 Het leidingnet en het toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven (bijvoorbeeld bij wijzigingen en reparaties) worden gekeurd en beproefd. 
Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de 
gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend; 

14 Het leidingsysteem en het toebehoren moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
Blusmiddelen 
1. In het bouwsel moeten voldoende draagbare blustoestellen zijn aangebracht zoals is 

aangegeven op bijgaande tekening. met een inhoud van minimaal 
  5 kg koolzuursneeuw; 6 kg bluspoeder; 6 liter sproeischuim of gelijkwaardig; 
2. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende 

deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand te kunnen afdekken; 
3. Een blusmiddel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn 

aangebracht en voor direct gebruik gereed zijn; 
4. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldige Rijkskeurmerk met rangnummer 

en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden onderhouden. Een blustoestel moet zijn 
voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven. 

 
Brandwachten 
1. In verband met de brandveiligheid kan de commandant brandweer, voor bepaalde activiteiten 

of locaties bepalen dat tijdens bijzondere festiviteiten een wachtdienst wordt ingesteld. Deze 
bewaking moet geschieden door gediplomeerd en ter zake kundig brandweerpersoneel. 
(diploma brandwacht overleggen). 

 
Rookvorming 
1. Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, koudijs of op andere wijze gemaakt, mag 

nooit een veilige en snelle ontruiming verhinderen. 
  
Materiaal inrichting  
1. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende 

apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 graden °C bedraagt; 
2. Gordijnen en andere verticale stofferingen moeten 10 cm vrij van de vloer worden gehouden. 

Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte 
van minimaal 2,5 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, 
in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden; 

3. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn; 



4. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten 
waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten 
hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; 

5. Kaarsen mogen tijdens evenementen alleen als decoratie worden toegepast;  
6. Open vuur zoals kaarsen, olielampen en gelpotten zijn niet toegestaan; 
7. Daar er nog geen Nederlandse norm voor tentdoek is vastgelegd, wordt er gebruik gemaakt 

van de normen, welke in Europa al in gebruik zijn. Het tentdoek moet voldoen aan de DIN 
4102/B1-B2 of M1-M2. De normering M1-M2 is altijd terug te vinden in de randen van het 
tentdoek. Bij gebruik van tentdoek welke voldoet aan de DIN 4102/B1-B2 moet er een 
(kopie)certificaat aanwezig te zijn. 

 
Opslag van materialen 
1. Het is verboden voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan op te slaan 

of neer te zetten indien daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vluchtwegen nood- 
en uitgangen bemoeilijkt wordt; 

2. Het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen mag 
slechts plaatsvinden zoals deze op de door de brandweer gewaarmerkte tekening(en) is 
aangegeven. 

 
Doorlopend toezicht 
1. Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van 

de voorwaarden van de vergunning verantwoordelijke persoon aanwezig zijn die de 
aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet 
uitvoeren. 

 




