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Verzoek tot aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners:

Naam partner 1 : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : ______________________________________ Woonplaats : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum : _________________________________________________________________________Telefoonnummer : _____________________________________________________________________________ 

Naam partner 2 : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : ______________________________________ Woonplaats : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum : ________________________________________________________________________ Telefoonnummer : _____________________________________________________________________________ 

Verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best voor de duur van hun

huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie de volgende locatie aan te wijzen als ‘Huis der gemeente’:
 

Naam locatie/eigenaar : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres locatie : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : __________________________________________________________ Telefoonnummer locatie : _______________________________________________________________________________

Het huwelijk/partnerschap zal worden voltrokken in de hiervoor genoemde locatie op:

Datum huwelijk/partnerschap :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tijdstip huwelijk/partnerschap :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het verwachte aantal gasten tijdens de ceremonie :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bovengenoemde partners en eigenaar/beheerder hebben kennisgenomen van de criteria bij aanwijzing van een locatie voor

de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie.

________________________________________________________ _______________________________________________________

(Plaats) (Datum)

_______________________________________________________ ________________________________________________________

(Handtekening 1) (Handtekening 2)

De beheerder/eigenaar van de locatie, voor akkoord:

_______________________________________________________ ________________________________________________________

(Naam) (Handtekening)

Let op: bijvoegen kopieën geldige legitimatiebewijzen van alle betrokkenen

Versie: 7 maart 2018 



Algemene criteria

De locatie:

Algemeen:

• De locatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Best.

• De trouwlocatie is een gebouw; een tuin of terras dat aansluitend aan de trouwzaal is gelegen kan aangemerkt worden

als een verlenging van het gebouw.

• De trouwlocatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar, voldoet aan de algemene eisen van openbare orde en

veiligheid en is niet in strijd met de goede zeden.

• De trouwlocatie is tijdens de ceremonie openbaar en voor iedereen toegankelijk.

• De trouwlocatie is toegankelijk voor mindervalide bezoekers.

• De veiligheid van de aanwezigen en de omgeving dient gewaarborgd te zijn.

• Tijdens de plechtigheid in de tuin of het terras moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn en blijven.

• De trouwlocatie moet bij meer dan 50 personen beschikken over een geldige gebruiksmelding in het kader van

brandveiligheid.

• Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen dient uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum schriftelijk

te worden ingediend.

• De extra kosten voor het gebruik van de locatie, in rekening gebracht door de beheerder/eigenaar komen voor rekening

van het bruidspaar.

Logistiek:

• De trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd.

• De trouwlocatie beschikt over een tafel, stoel en geluidsapparatuur (microfoon) voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

• De trouwlocatie beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

• De trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen.

• Bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het bruidspaar

en het gevolg mag het verkeer niet hinderen.

De eigenaar/beheerder:

• De locatiebeheerder/-eigenaar moet medewerking verlenen aan een vooronderzoek van een medewerker van de

gemeente.

• De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatie-beheerder/-eigenaar.

• De locatiebeheerder/-eigenaar vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig

of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar.

• De gemeente is niet aansprakelijk voor gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen

of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting, met uitzondering van schade toegebracht door

de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand.

• De locatiebeheerder/-eigenaar moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als

trouwlocatie en gaat akkoord met de gestelde criteria.


