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rAanvraagformulier
huwelijk / geregistreerd partnerschap op een zelf gekozen locatie
Gegevens aanvragers
Partner 1

Partner 2

Naam en voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail adres:

Gegevens huwelijk of geregistreerd partnerschap
Datum en tijdstip
huwelijk / gp:

Datum:

Aantal personen aanwezig:

Tijd:

Gegevens locatie
Naam locatie:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Telefaxnummer:

Gegevens eigenaar locatie

Gegevens beheerder locatie

Naam en voorletters:
Adres en woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:

Invullen indien ceremonie plaatsvindt in een voorziening (bijv. feesttent),
openlucht of vaartuig
Omschrijf de voorziening en de grootte
(lengte, breedte en hoogte maten). Voeg
in de bijlage toe een situatietekening
waarop is vermeld waar de voorziening
staat of komt te staan.
Uitwijklocatie, zijnde een gebouw, indien
de ceremonie plaatsvindt in een
voorziening, in de openlucht of op een
vaartuig. Vermeld gegevens adres en
eigenaar gebouw.
Ligplaats van aangemeerd vaartuig
Benaming, type en registratienummer
vaartuig
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Bij de beoordeling van een verzoek tot het eenmalig aanwijzen van een incidentele trouwlocatie
worden de hieronder vermelde beleidsregels toegepast.
Door ondertekening van deze aanvraag verklaren de aanvragers en de eigenaar/beheerder
van de (uitwijk)locatie dat voldaan wordt aan de vermelde beleidsregels.
1. De aanvrager dient door middel van het “Aanvraagformulier huwelijk / geregistreerd
partnerschap op een zelf gekozen locatie” een schriftelijk verzoek in tot aanwijzing van
een incidentele trouwlocatie.
2. Het aanvraagformulier moet “voor akkoord” mede ondertekend zijn door de
eigenaar/beheerder van de betreffende locatie.
3. De eigenaar/beheerder van de aan te wijzen locatie verklaart dat de locatie voldoet aan
alle eisen (onder andere op het gebied van brandveiligheid, constructieve veiligheid en
verkeersveiligheid) die hieraan gesteld kunnen worden, waardoor de veiligheid van het
bruidspaar, de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, de gemeentebode
en alle andere aanwezigen en de omgeving is gegarandeerd.
4. De eigenaar/beheerder van de aan te wijzen trouwlocatie beschikt over alle benodigde
vergunningen, ontheffingen, meldingen, toestemmingen en verzekeringen. De eventueel
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van aanvrager en/of de eigenaar/beheerder
van de locatie.
5. De gemeente is niet aansprakelijk voor door aanvrager en/of eigenaar/beheerder
geleden schade, hoe ook genaamd, als gevolg van of in verband met het gebruik van de
locatie. Aanvrager en eigenaar/beheerder vrijwaren de gemeente van aanspraken op
vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik door
aanvrager van de locatie.
6. De huwelijksvoltrekking vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Weert.
7. De aan te wijzen trouwlocatie betreft:
a. een gebouw;
b. een voorziening op een aangeduid perceel;
c. (terrein of plaats) in de openlucht op een aangeduid perceel;
d. een aangemeerd vaartuig dat identificeerbaar is.
8. De aanvraag dient bij een voorgenomen huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie
in een voorziening, in de openlucht of op een vaartuig, uit te kunnen wijken naar een
extra aan te wijzen trouwlocatie, zijnde een gebouw, die tevens aan de overige
beleidsregels voldoet.
9. De aan te wijzen trouwlocatie is niet in strijd met de openbare orde, de goede smaak en
zeden. Bij twijfel hierover beslist het college van burgemeester en wethouders.
10. De aan te wijzen trouwlocatie is gedurende de huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie voor het publiek vrij toegankelijk.
11. Op de trouwlocatie dient ten minste een tafel en een voldoende aantal zitplaatsen
aanwezig te zijn.
12. Een incidentele aanwijzing tot trouwlocatie leidt niet tot enige verantwoordelijkheid van
de gemeente voor wat betreft veiligheid, inrichting, aankleding en verzorging van de
locatie.
13. De aanvrager en de eigenaar/beheerder van de aan te wijzen trouwlocatie gaan akkoord
met de hierboven gestelde voorwaarden.

Opmerkingen:
1. Dit formulier moet tenminste 16 weken voor de datum van het huwelijk of geregistreerd
partnerschap ontvangen zijn door de gemeente, afdeling Publiekszaken;
2. Heeft u vragen over benodigde vergunningen, ontheffingen, meldingen, toestemmingen?
Neem dan contact op met de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente
Weert, telefoon (0495) 57 50 00;
3. De gemeente Weert is niet aansprakelijk voor enig letsel aan personen en/of schade aan de
trouwlocatie (inclusief pand en interieur) en/of schade aan derden vanwege de plechtigheid

Datum : …………………………………………..
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Handtekening partner 1

Handtekening partner 2

.…………………………………………………..

……………………………………………………………

Handtekening eigenaar beoogde trouwlocatie

Handtekening eigenaar uitwijklocatie
(indien van toepassing)

……………………………………………………

…………………………………………………………..
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