Verzoek vrije trouwlocatie
Met het ondertekenen van deze akkoordverklaring verklaart de eigenaar/beheerder van de locatie, op
onderstaande dag en tijd, akkoord te gaan met de eenmalige aanwijzing van de locatie als “huis der
gemeente”. Zowel de eigenaar/beheerder van de locatie en het (bruids)paar gaan akkoord gaan met de
voorwaarden zoals vermeld op de dit formulier.
Het ondertekende formulier kunt u uploaden tijdens de online melding.

De eigenaar/beheerder van
Naam / locatie
Adres
Postcode

Woonplaats

Contactpersoon
Telefoonnummer

Gegevens voltrekking
Tijd

Datum

Gegevens van het (bruids)paar
Partner 1

Geboortedatum

Partner 2

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Voorwaarden:
1. De trouwlocatie is een locatie, die ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Apeldoorn;
2. De trouwlocatie (en het gebruik daarvan) is niet in strijd met de openbare orde, veiligheid of de goede
zeden en het gebruik van de locatie wordt uitgevoerd volgens de geldende regelgeving;
3. De trouwlocatie is aantoonbaar brandveilig[1] en geeft geen overlast aan de omgeving;
4. De trouwlocatie is voor de duur van de huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie voor een ieder vrij
bereikbaar en toegankelijk en heeft een toiletvoorziening;
5. De trouwlocatie wordt door de eigenaar ervan voor de duur van de huwelijkssluiting of
partnerschapsregistratie ter beschikking gesteld aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de
plechtigheid wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status
van gemeentehuis;
6. De trouwlocatie beschikt over voorzieningen en faciliteiten die een goede uitvoering van de
werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen (meubilair,
verwarming, voldoende verlichting, omkleedvoorziening);
7. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt de opstelling tijdens de
huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie
8. Indien een vergoeding voor het gebruik van de trouwlocatie of anderszins wordt gevraagd, is dit
geheel voor rekening van de partners;
[1]

). Aantoonbaar brandveilig betekent dat het pand voldoet aan de actuele veiligheidseisen, conform
de richtlijnen van het geldende Bouwbesluit. Dit in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie,
vluchtwegen en brandblusapparaten. Wanneer het een horecagelegenheid betreft moet een
bevestiging van de gebruiksmelding worden toegevoegd aan het verzoek tot aanwijzing;
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9. De partners die op basis van de regeling een aanvraag hebben ingediend, zijn zelf verantwoordelijk
voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouwlocatie;
10. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de
huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie op de gewenste trouwlocatie;
11. De gemeente biedt voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie geen begeleiding;
12. De partners zorgen samen met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouwlocatie voor een vast
contactpersoon als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.
13. Indien de partners niet voldoen aan alle toepasselijke bepalingen uit deze overeenkomst kan de
gemeente besluiten de huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie niet op de overeengekomen tijd
en plaats te laten plaatsvinden;
14. De partners en eigenaar/beheerder vrijwaren de gemeente voor elke vorm van aansprakelijkheid of
vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de trouwlocatie door de
partners.

Datum,……………………………….
Handtekening eigenaar/beheerder:
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