Aanvraagformulier voor voltrekking huwelijk of
partnerschapsregistratie in/op een zelfgekozen locatie
Ceremonie

Wat wordt gewenst
Gewenste datum en tijd
Hoeveel personen verwacht u

Gegevens partners
Partner 1

□ huwelijk □ partnerschapsregistratie
,

uur

Partner 2

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

Tel
e-mailadres

Tel
e-mailadres

Gewenste locatie

Adres
Postcode en woonplaats
Locatieomschrijving: de locatie is □ overdekt □ in de buitenlucht
Er is kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand □ ja □ nee
Er is toiletruimte beschikbaar □ ja □ nee
Naam beheerder
Adres beheerder
Postcode en woonplaats
Telefoon beheerder
Als de plechtigheid buiten is gepland, dan is er een mogelijkheid om bij slecht weer de plechtigheid
overdekt te laten plaatsvinden op de navolgende plaats:
Adres
Postcode en woonplaats
Locatie omschrijving

Voorwaarden

Door de aanvraag gaat u er mee akkoord:
Dat u zelf verantwoordelijk bent voor de afspraken die we maken met de beheerder van de
locatie;
Dat bovengenoemde locatie eenmalig wordt aangewezen als “huis der gemeente” voor duur van
de huwelijksvoltrekking;
met de in de checklist gestelde voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.

Handtekeningen
Datum:

Partner 1

Beheerder locatie

Partner 2

Checklist tot aanwijzing als éénmalige trouwlocatie in de gemeente Wijdemeren:
Algemene criteria waaraan de locatie dient te voldoen voor huwelijksvoltrekkingen

□ De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijdemeren
□ De eigenaar/beheerder van de locatie geeft vooraf duidelijk (schriftelijk) toestemming
en gaat akkoord met de gestelde voorwaarden
□ De locatie is tijdens de plechtigheid openbaar, dat wil zeggen dat de deuren niet
afgesloten mogen worden en dat de locatie voor iedereen vrij toegankelijk is.
□ De locatie is een gebouw. De definitie van een gebouw volgens de Verordening
naamgeving en nummering (adressen) is: een bouwwerk dat een voor mensen
toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt
□ De locatie is een boot. Voorwaarde is wel dat de boot tijdens de huwelijksvoltrekking
aan de vaste wal blijft, dat wil zeggen: er mag niet gevaren worden om veiligheid en
openbaarheid te garanderen;
□ De eigenaar van het vaartuig beschikt over de benodigde vergunningen van Inspectie
Verkeer en Waterstaat, divisie scheepvaart (zoals het Certificaat van Onderzoek);
□ De locatie is toegankelijk voor mindervalide bezoekers
□ De locatie dient voldoende verlicht en verwarmd te zijn; buitenplechtigheden zijn
slechts mogelijk als het weer dit toelaat
□ De locatie moet veilig zijn en er mag geen sprake zijn van overlast voor de omgeving
□ De locatie mag niet in strijd zijn met de goede smaak en wat maatschappelijk
aanvaard is
□ De locatie geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert
niet naar geslacht, sekse en godsdienst
□ Het bruidspaar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt
toegebracht.
□ het huwelijk wordt voltrokken op het tijdstip, welke is afgesproken met de gemeente.
De huwelijksambtenaar is minimaal 15 minuten voor de plechtigheid aanwezig.
□ Er is een parkeerplaats gereserveerd voor de huwelijksambtenaar in de nabijheid van
de huwelijkslocatie.
□ Er worden geen alcoholhoudende dranken geschonken gedurende de
huwelijksplechtigheid.

Specifieke criteria voor een éénmalige aanwijzing als trouwlocatie

□ Als een bruidspaar kiest voor een bepaalde locatie dan zijn de kosten van huur,
inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen voor rekening van het bruidspaar
□ Het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke)
overeenkomst waarbij de gemeente Wijdemeren geen partij is. In deze overeenkomst
wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Wijdemeren gevrijwaard wordt van
problemen die zich voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten
en dat voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het
gebouw verantwoordelijk is
□ De locatie dient te beschikken over de benodigde vergunningen in verband met de
openbare orde en veiligheid (zoals bijv. een evenementenvergunning).

