Aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Met dit formulier vraagt u de gemeente om een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie
voor het voltrekken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. De afhandeltermijn van uw
aanvraag kan 6 weken duren.
Lever dit formulier dus minimaal 6 weken voor uw geplande huwelijk in.
In te vullen door het bruidspaar:
1. Uw gegevens
Naam:________________________________________________

□ man □ vrouw

Geboortedatum:_______________________________________
Adres: _______________________________________________
Postcode:__________ Woonplaats:_______________________
Telefoonnummer:______________________________________
Emailadres: ___________________________________________
En
Naam:________________________________________________
Geboortedatum:_______________________________________
Adres: _______________________________________________
Postcode:__________ Woonplaats:_______________________
Telefoonnummer:______________________________________
Emailadres: ___________________________________________

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap
Dag:_____________ Datum:_________________ Tijdstip: ________

3. Gegevens over de locatie:
Naam locatie: ________________________________________
Adres: ______________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________

□ man □ vrouw

4. Verklaring:
 Wij verklaren hierbij dat de locatie:
- Niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en goede smaak
- Voldoet aan de eisen van brandveiligheid
- Voldoende ruim is en voldoet aan de eisen van hygiëne
- Tijdens het huwelijk beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen


Wij stellen de gemeente Brunssum niet aansprakelijk als het huwelijk of partnerschap om
welke reden dan ook niet op de bedoelde locatie kan plaatsvinden. Verder vrijwaren wij de
gemeente Brunssum van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van het
huwelijk of partnerschap op de genoemde locatie.



Wij zijn ons ervan bewust dat de trouwzaal van het oude gemeentehuis en de raadzaal in het
bestuurscentrum van gemeente Brunssum niet dienen als reservelocatie voor het geval het
huwelijk of partnerschap niet door kan gaan op eerder genoemde locatie.



Wij zijn bekend dat gemeente Brunssum kosten in rekening brengt als wij het huwelijk
annuleren.



Wij zorgen zelf voor de volgende zaken en zijn bewust dat bij in gebreke blijven hiervan het
huwelijk of partnerschap niet door kan gaan:
-

Een maatschappelijk passende situatie om een huwelijk of partnerschap te voltrekken
De openbaarheid van de locatie tijdens de ceremonie
Alle kosten voor gebruik van de locatie en de aldaar aanwezige of gebruikte middelen
De voorwaarde dat de ambtenaar van de burgerlijke stand naar behoren en ongestoord
de werkzaamheden kan verrichten.

5. Ondertekening
Plaats:____________________ Datum:__________________

Handtekening Partner 1: ______________________________

Handtekening Partner 2: _____________________________

In te vullen door de eigenaar of beheerder van de locatie:
1. Gegevens over de locatie:
Naam Locatie: _________________________________________
Eigenaar locatie: _______________________________________
Beheerder locatie: _____________________________________
Adres: ______________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________
Emailadres: _________________________________________

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap:
Dag:____________ Datum: ______________ Tijdstip: _______________

3. Verklaring
Hierbij verklaar ik de gemeente Brunssum toestemming te verlenen om deze locatie aan te
wijzen en te gebruiken als “huis der gemeente” voor het voltrekken van het huwelijk of
geregistreerd partnerschap tussen eerder genoemd bruidspaar op bovenstaande datum en
tijdstip.
Ik verklaar dat de locatie:



Niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en de goede smaak
Voldoet aan alle bouw constructieve eisen en eisen van brandveiligheid

Daarnaast ben ik mij bewust dat de gemeente tijdens de ceremonie de zeggenschap overneemt
over de zaken rondom de ceremonie en verklaar ik dat de locatie:




Voldoende ruim, verlicht en verwarmd is en voldoet aan de eisen van hygiëne
Beschikt over alle noodzakelijk vergunningen of ontheffingen
Openbaar is voor iedereen die de ceremonie wil bijwonen

Ik zorg dat de ambtenaar van de burgerlijke stand kan beschikken over:




Een tafel en vier stoelen
Een adequate geluidsinstallatie als de akoestiek niet voldoende is
Alle bijstand die nodig is om de werkzaamheden ongestoord te kunnen verrichten

Verder verklaar ik dat de gemeente Brunssum:





Geen kosten in rekening gebracht worden voor de aanwijzing van de locatie tot “huis der
gemeente” en het gebruik van de locatie voor het voltrekken van een huwelijk of
partnerschap
Niet door mij noch door een ander namens de locatie aansprakelijk gesteld wordt als het
huwelijk of partnerschap om welke reden dan ook niet op deze locatie kan plaatsvinden
Wordt gevrijwaard van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van het
huwelijk of partnerschap op bovenstaande locatie.

4. Ondertekening
Plaats: ____________________ Datum:________________________

Handtekening:______________________________________________

Stuur het ingevulde en ondertekenende formulier naar:
Gemeente Brunssum
Afdeling burgerzaken
Postbus 250
6440AG Brunssum

