Aanvraagformulier B:
trouwen of registratie partnerschap
op een nieuwe (eigen) of eenmalige locatie
Het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners:
Naam en voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
en
Naam en voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
verzoeken het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre voor de duur van hun
huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie de volgende locatie aan te wijzen als tijdelijk huis der gemeente:
Naam locatie:
Adres locatie:
Postcode en woonplaats locatie:
Telefoonnummer locatie:
Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap:
De plechtigheid vindt plaats om:

uur

Het verwachte aantal gasten gedurende de
plechtigheid is:
Korte beschrijving van de feestelijkheden indien deze na de plechtigheid op deze locatie worden voortgezet en
het aantal gasten dat daarbij naar verwachting aanwezig zal zijn:
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Ondergetekenden hebben kennisgenomen van de voorwaarden die gelden bij aanwijzing van een locatie voor de
voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie (zie pagina 3).

Plaats en datum:
Datum aangifte:
Handtekening beide partners:

De beheerder / eigenaar van de locatie*, voor akkoord:
Naam:
Handtekening beheerder / eigenaar locatie:

* Op onze website https://www.oostgelre.nl/producten/trouwlocaties bij het onderdeel
Bijzonderheden vindt u een overzicht van onze trouwlocaties.
Betreft uw verzoek een locatie die daar nog niet is genoemd, dan vragen wij ook een kopie
legitimatiebewijs van de beheerder/eigenaar.

Dit formulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend uploaden bij het digitaal melden van uw
huwelijk
of sturen naar:
Gemeente Oost Gelre
Afdeling Burgerzaken
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
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Voorwaarden voor aanwijzing van een nieuwe of eenmalige trouwlocatie
1.

De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oost Gelre.

2.

De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.

3.

De locatie is een gebouw met het bijbehorende kadastrale grondgebied.

4.

De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken
worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.

5.

Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven
als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een
zogenoemde gebruiksvergunning geldt het aantal van 50 personen niet.

6.

Als een (bruids)paar kiest voor een eigen locatie, voor het voltrekken van hun huwelijk dan
zijn de kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen voor hun
rekening. Het (bruids)paar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt
toegebracht.

7.

Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van
het pand als ook voor de parkeerfaciliteiten. Ook houdt de eigenaar rekening met de
inrichting en de brandveiligheid van het gebouw. De gemeente Oost Gelre is gevrijwaard
van problemen die zich zouden kunnen voordoen op deze aspecten.

8.

De rechthebbende van de locatie geeft met zijn verzoek tevens toestemming en gaat
daarmee akkoord met de genoemde aspecten in punt 7 van “Voorwaarden voor aanwijzing
van een trouwlocatie”.

9.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder aanwezigheid van de gemeentebode. De
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke
vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen
van het huwelijk.

10.

In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en om deze reden wordt het niet
toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één ceremonie
waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap.

11.

Op een gekozen locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten plaatsvinden.

12.

De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

13.

Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie kan de voltrekking plaats laten
vinden in de open lucht op het grondgebied van de eenmalig aangewezen trouwlocatie. In
geval van slecht weer kan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten
de ceremonie naar binnen te verplaatsen.

14.

Het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich niet veilig voelt op de locatie kan
hij besluiten het huwelijk of het geregistreerd partnerschap niet door te laten gaan.
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