Aanvraagformulier voor huwelijksvoltrekking/ voltrekking geregistreerd partnerschap op een
locatie naar keuze.

Ondergetekenden:
Naam:

Partner 1

Partner 2

Voorna(a)m(en):
Adres:
Postcode en
woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

verzoeken het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf onderstaande
locatie éénmalig voor de duur van de voltrekking van het huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te
wijzen als ‘huis der gemeente’
Locatie:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer locatie:
Naam eigenaar/beheerder:
Gewenste datum en tijdstip voor
voltrekking:
Aantal te verwachten bruiloftsgasten:

Het is mogelijk dat u een vergunning nodig hebt als u bijvoorbeeld voor uw bruiloft op openbaar
terrein een partytent wilt plaatsen of gebruik wilt maken van geluidversterkende apparatuur.
Informeert u hier tijdig naar bij de afdeling vergunningen van het Publiekscentrum, telefoonnumer
140561.
In het geval dat het aantal personen op de locatie meer dan 50 zal bedragen moet een gebruiksmelding
worden ingediend, tenzij de locatie al over een vergunning beschikt. Deze gebruiksmelding kan via de
website www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Door ondertekening van deze aanvraag wordt verklaard dat aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
1.

De locatie:
- is een gebouw (huwelijksvoltrekkingen in de openlucht zijn niet toegestaan);
- is tijdens de huwelijksvoltrekking vrij toegankelijk;
- is schoon en in goede staat;
- beschikt over toegankelijke sanitaire voorzieningen;
- heeft een afzonderlijke ruimte met spiegel waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich
kan omkleden.
2. Het bruidspaar en/of de eigenaar/beheerder zorgen voor inrichting en aankleding van de zaal.
Daaronder wordt verstaan:
- voldoende stoelen voor de gasten;
- stoelen voor het bruidspaar;
- tafel met lessenaar en stoel voor de ambtenaar.

Door ondertekening gaat u bovendien akkoord met het onderstaande:
1. De eigenaar/beheerder van de locatie mag het bruidspaar niet verplichten om andere
diensten of faciliteiten af te nemen;
2. De veiligheid van de ambtenaar van de burgerlijk stand en de gasten wordt gegarandeerd;
3. Wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan een trouwlocatie, heeft de
ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegdheid af te zien van de sluiting van het
huwelijk/partnerschap. Er is dan geen recht op restitutie (of een deel van) de betaalde leges;
4. De gemeente wijst in overleg met het bruidspaar de ambtenaar van de burgerlijke stand aan;
5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gastvrouw van de gemeente;
6. De gemeente zal – behoudens de feitelijke huwelijksvoltrekking – op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor de gang van zaken op de huwelijksdag. Daaronder valt ook
de wettelijke aansprakelijkheid.
(waar gesproken wordt over huwelijk kan in voorkomende gevallen ook worden gelezen geregistreerd partnerschap)

Ondertekening
Datum:
Handtekening partner 1

Handtekening partner 2

Handtekening eigenaar/beheerder locatie
(zo mogelijk met bedrijfsstempel)

Dit verzoek dient ten minste acht weken voor de beoogde huwelijksdatum/datum voltrekking
partnerschap te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Weststellingwerf. Als bijlage stuurt u mee een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide
partners en van de eigenaar/beheerder van de locatie indien geen stempel is geplaatst.
Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen na betaling van de leges. (zie voor de bedragen de
legesverordening op www.weststellingwerf.nl)
Adres: Burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf
t.a.v afdeling Publiekscentrum
Postbus 60
8470 AB WOLVEGA

