Verzoek tot aanwijzen trouwlocatie
Waarom dit formulier?
Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden plaats in
het gemeentehuis in Aalten. Met dit
formulier vraagt u toestemming om
op een andere locatie te trouwen of
een partnerschap te registeren.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij

Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met (0543)
49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen
naar burgerlijkestand@aalten.nl.
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Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Gegevens van aanvragers
Naam partner 1
Naam partner 2
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer

(Waarop overdag bereikbaar)

Datum en tijdstip huwelijk of
registratie partnerschap
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Aantal personen aanwezig
tijdens voltrekking/sluiting

Gewenste locatie huwelijksvoltrekking / registratie partnerschap
Omschrijving / naam locatie
Adres, postcode, plaats
locatie
Functie locatie

(Bijv. restaurant of partycentrum)

Naam eigenaar / beheerder
van de locatie
Telefoonnummer

(Waarop overdag bereikbaar)
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Voorwaarden en eisen met betrekking tot de locatie
Algemeen
• De locatie is een gebouw in de gemeente Aalten
• De locatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar en voldoet daarmee aan de algemene eisen op het gebied van
openbare orde en veiligheid en is overigens niet in strijd met de goede zeden.
• Een bij de locatie gelegen tuin of terras kan worden aangemerkt als verlenging van het gebouw.
• De openbaarheid is geborgd zodat tijdens de ceremonie de locatie voor iedereen vrij toegankelijk is.
• De locatie is toegankelijk voor mindervalide bezoekers.
• De veiligheid van de aanwezigen dient te zijn gewaarborgd.
• Tijdens een plechtigheid in de tuin of op het terras moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn.
• Bij een groter gezelschap dan 50 personen moet de locatie beschikken over een geldige gebruiksmelding in het kader van
brandveiligheid
• Het verzoek om een locatie aan te wijzen dient uiterlijk drie maanden voor de dag van het huwelijk (of van de
partnerschapsregistratie) schriftelijk te zijn ingediend.
• Extra kosten voor het gebruik van de locatie en kosten die daarmee verband kunnen houden, komen voor rekening van het
(bruids)paar.

Trouwen op locatie

Logistiek
• De locatie is voldoende verlicht en verwarmd.
• De locatie beschikt over een tafel, stoel en – indien noodzakelijk of gewenst – geluidsapparatuur voor de (buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke stand.
• De locatie beschikt over een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.
• De locatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen.
• Bij de locatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. Aankomst en vertrek van (bruids)paar en gevolg mag het
verkeer niet in gevaar brengen of hinderen.
• Niet de eigenaar / beheerder van een locatie maar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de
gemeentebode hebben de leiding tijdens de (huwelijks)ceremonie.
Bijzonderheden voor de eigenaar/beheerder
• De locatiebeheerder/-eigenaar verleent medewerking aan een vooronderzoek naar de geschiktheid van de locatie (door een
medewerker van de gemeente).
• De verantwoordelijkheid voor eventueel benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar.
• De locatiebeheerder/-eigenaar vrijwaart de gemeente van eventuele aansprakelijkheid als mocht blijken dat de locatie niet,
niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het sluiten van het huwelijk of voor de partnerschapsregistratie.
• De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of letsel aan personen, waaronder tevens de (trouw)locatie of
haar inrichting.
• De locatiebeheerder/-eigenaar stemt schriftelijk in met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie/locatie voor
partnerschapsregistratie en gaat akkoord met de gestelde eisen en voorwaarden.
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Te overleggen stukken
•
•
•
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Het ingevulde aanvraagformulier.
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beide (huwelijks)partners.
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar en/of beheerder van de locatie.

Ondertekening
Bovengenoemde partners en de eigenaar/beheerder hebben kennisgenomen van de criteria die van toepassing zijn op
aanwijzing van een locatie voor het voltrekken van een huwelijk of voor het registreren van een partnerschap – ieder voor
het deel waarop de voorwaarden voor hem of haar van toepassing zijn – en stemmen in met zowel alle gestelde
voorwaarden als de naleving ervan.

Plaats

Datum

Handtekening
partner 1

Handtekening
partner 2

Voor akkoord:
De beheerder/eigenaar van de locatie
Naam
Handtekening

Trouwen op locatie
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Checklist voor gemeente



Verzoek ontvangen op



Locatie is in de gemeente Aalten



Locatie wel / niet openbaar



Toestemming eigenaar /
beheerder



Toetsing locatie bij Handhaving?
Zo ja, bevindingen hier vermelden



Bijzonderheden

Datum besluit:
Akkoord:



Ja



Nee, reden vermelden

Brief instemming met huwelijk op
bijzondere locatie verzonden op:

Trouwen op locatie

