VERZOEK AANWIJZEN TROUW- OF PARTNERSCHAPSLOCATIE
Gemeente Dronten
Postbus 100
8250 AC Dronten
Telefoon: 14 0321
Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie
de in dit formulier genoemde locatie éénmalig aan te wijzen als ‘huis van de gemeente’.
PARTNER 1
naam, voorletters
geboortedatum

:
:

PARTNER 2
naam, voorletters
geboortedatum

:
:

telefoonnummer
e-mailadres
straat en huisnummer
postcode en plaats

:
:
:
:

DATUM EN TIJD VAN HET HUWELIJK OF DE PARTNERSCHAPREGISTRATIE
datum
:
tijdstip
:
zaaknummer
:
GEGEVENS LOCATIE (in te vullen door bruidspaar / partnerschapspaar)
naam locatie
:
straat en huisnummer
:
postcode en plaats
:
telefoonnummer
:
datum ondertekening
:
Handtekeningen
:

Partner 1.

Contactpersoon.

Partner 2.

OVEREENKOMST HUWELIJKSLOCATIE
Ondergetekende verklaart,
 dat deze als beheerder of eigenaar van de locatie, de locatie voor éénmalig gebruik ter
beschikking stelt aan de gemeente
 deze terbeschikkingstelling is voor de duur van de totstandkoming van het rechtsfeit
(huwelijksvoltrekking of voltrekking van het partnerschap)
 de wijze van gebruik tijdens de totstandkoming van het rechtsfeit (huwelijk of partnerschap)
wordt bepaald door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijker stand
 de locatie mag door de gemeente worden aangewezen als ‘’voor eenmalig gebruik”
 akkoord te gaan met bijgaande voorwaarden voor het eenmalig aanwijzen van een locatie als
‘huis van de gemeente’
 dat deze ervan op de hoogte is dat er geen vergoeding verbonden is aan deze eenmalige
aanwijzing.
naam locatie
contactpersoon
functie
telefoonnummer
e-mailadres
datum en ondertekening

:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Let op: u moet ook nog een paraaf plaatsen op de bijlage!
Het verzoek en de overeenkomst moeten minimaal acht weken voor de voltrekking van het huwelijk of
geregistreerd partnerschap worden ingeleverd bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente
Dronten. Dit kan door het bruids- of partnerschapspaar worden toegevoegd via de digitale zaak op
www.dronten.nl.
U kunt dit ook aanleveren per post:
Gemeente Dronten
t.a.v. Publiekszaken, onder vermelding van het zaaknummer (als bekend)
Postbus 100
8250 AC Dronten

Bijlage: overeenkomst huwelijkslocatie
Voor het eenmalig aanwijzen van een locatie als Huis van de gemeente gelden de volgende voorwaarden:
1.

Als huis van de gemeente kunnen onder de volgende voorwaarden worden aangewezen:
a. gebouwen dan wel aan wal aangemeerde vaartuigen, waarvan de ligging is gerelateerd aan
een formeel adres en waarvan het geheel geen strijd oplevert met de openbare orde of de
goede zeden;
b. gebouwen en vaartuigen zoals onder a bedoeld, die voor de duur van de plechtigheid op
eenvoudige wijze en openbaar toegankelijk zijn en;
c. gebouwen en vaartuigen zoals bedoeld onder a, die – mede gelet op de aanwezigheid van het
aantal bruiloftsgasten – voldoen aan de bouwtechnische veiligheidseisen zoals onder meer
gesteld door de brandweer;
d. locatie in de open lucht, zo lang deze valt binnen de gemeentegrenzen en traceerbaar is,
bijvoorbeeld met behulp van kadastrale gegevens.

2.

Aanwijzing van een locatie tot huis van de gemeente voor eenmalig gebruik geschiedt pas nadat het
bruidspaar of partners een verzoek hebben ingediend voor de totstandkoming van een rechtsfeit in een
locatie binnen de gemeentegrenzen anders dan bedoeld in artikel 3, tweede lid. Het schriftelijk of
elektronisch verzoek tot vastlegging van het rechtsfeit evenals de aanwijzing, geschiedt onder
vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het
adres van de locatie, uiterlijk acht weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand.

3.

De termijn van acht weken zoals genoemd in lid 2 kan, indien daar gewichtige redenen voor zijn, met
inachtneming van de wet, worden verkort. De beslissing daarover ligt bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand;

4.

De beheerder/eigenaar van de locatie stelt de locatie voor éénmalig gebruik voor de duur van de
totstandkoming van het rechtsfeit ter beschikking aan de gemeente. Hiervoor tekent de
eigenaar/beheerder van de locatie de “Overeenkomst huwelijkslocatie”. De wijze van gebruik tijdens de
totstandkoming van het rechtsfeit wordt bepaald door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand.

5.

De ruimte van de aan te wijzen locatie dient naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt ten minste
verstaan:
a. de aanwezigheid van tafel en stoelen;
b. voldoende verlichting van de ceremonieruimte;
c. de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich te verkleden;
d. een goed werkende geluidsinstallatie, als de ceremonie dit vereist.

6.

Aanwijzing van een locatie tot huis van de gemeente leidt niet tot enige gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, noch voor schade aan
derden.

7.

Er zal bij het rechtsfeit op locatie géén bode van de gemeente Dronten aanwezig zijn. Op de locaties
nemen personeel of de ceremoniemeester van het bruidspaar deze taak waar.

8.

De (buitengewoon) ambtenaar die het huwelijk gaat voltrekken is verantwoordelijk voor het meenemen
van de toga en akten burgerlijke stand en het terugbrengen hiervan naar de afdeling Publiekszaken

9.

Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de
overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

Paraaf voor gezien:

