Aanvraagformulier eenmalige aanwijzing trouwlocatie

Gegevens bruidspaar/partners
Partner 1
Naam + voorletters:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer (s):
e-mail:
Partner 2
Naam + voorletters:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer (s):
e-mail:
Datum en tijdstip huwelijk:
Verzoeken onderstaande locatie eenmalig – voor de duur van de huwelijksvoltrekking – aan te wijzen als trouwlocatie:
Naam/aanduiding locatie:
Naam eigenaar/ingebruikgever:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer locatie:
e-mail locatie:
Ondertekening:			

Hierbij geven wij toestemming voor digitale afhandeling van ons verzoek
(vakje aankruisen indien van toepassing)

			
			

Datum: 			

Datum:			

Datum:
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Handtekening partner 1
Handtekening partner 2
Handtekening ingebruikgever
			
		
				
locatie
								
				

Bijlage bij aanvraag eenmalige trouwlocatie

Gemeente Waalwijk biedt aan aanstaande echtparen/ partners de mogelijkheid om op een andere locatie dan het gemeentehuis
te trouwen of een partnerschap te sluiten. Omdat we natuurlijk graag willen dat alles goed verloopt, volgt hieronder een aantal
punten waarmee u rekening moet houden wanneer u kiest voor een andere trouwlocatie.
De volgende zaken zijn hierbij voor u van belang:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

de voltrekking is een openbare aangelegenheid en het pand moet voor iedereen toegankelijk zijn;
de beheerder/eigenaar van het betreffende pand dient het verzoek van u mede te ondertekenen;
extra kosten die gemaakt worden omdat de locatie gehuurd moet worden zijn voor uw eigen rekening.
Deze kosten dient u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand te voldoen, zonder tussenkomst van de
gemeente;
de ruimte moet toegankelijk zijn voor in- en mindervalide(n);
er mag geen strijd zijn met de openbare orde en goede zeden;
u bent verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie en moet zorgen voor voldoende
zitplaatsen; de gemeente is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van aanpassingen aan de locatie en het
terugbrengen in de oorspronkelijke staat hiervan;
de locatie moet beschikken over voldoende parkeerfaciliteiten;
het gaan naar en vertrek vanaf de locatie door u en uw gasten mag geen verkeersbelemmerende gevolgen
hebben;
de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn/haar werk naar behoren kunnen uitoefenen;
de eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de ceremonie ligt bij hem/haar. Er moet een ruimte/plaats
zijn om de ceremonie te laten plaatsvinden (toespraak, jawoord zeggen en ondertekening van de akte) en er
moet een kleed- en pauzeruimte zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode;
een sprekersgestoelte moet aanwezig zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
de huwelijksvoltrekking mag maximaal een half uur in beslag nemen.
de gemeente is gevrijwaard van eventuele schadeaanspraken indien de locatie niet, niet tijdig, dan wel niet
volledig voor u beschikbaar is en indien ter plaatse aanwezige personen schade oplopen;
de gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht;
voorafgaand aan de ceremonie wordt de locatie getoetst op veiligheid. Afhankelijk van het karakter van het
pand en het aantal personen dat bij de voltrekking aanwezig zal zijn, wordt bepaald of een gebruiksvergunning
noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met het voldoen aan een aantal minimale eisen zoals de
aanwezigheid van vluchtwegen;
omdat de voltrekking op een locatie verband kan houden met festiviteiten op dezelfde locatie, moet voor deze
festiviteiten indien nog niet verleend, een vergunning aangevraagd worden.

De aanvraag kunt u versturen naar:
Gemeente Waalwijk
t.a.v. team Publiekszaken, afdeling Burgerlijke Stand
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk
E-mail: bs-brp@waalwijk.nl
of afgeven op het stadhuis, Taxandriaweg 6, Waalwijk.
Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij een (of meerdere)
bijlage(n) ontbreken worden niet in behandeling genomen.
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