VERZOEK AANWIJZEN LOCATIES HUWELIJK /
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

GEGEVENS AANSTAAND BRUIDSPAAR OF AANSTAANDE PARTNERS
Achternaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode/Plaats

:

/

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

én

Achternaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode/Plaats

:

/

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

Hierna te noemen: partners
Verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal voor de
duur van hun huwelijksvoltrekking respectievelijk geregistreerd partnerschap de volgende locatie
aan te wijzen als trouwlocatie

TROUWLOCATIE
e

Adres en/of
omschrijving
van de locatie
Postcode/Plaats

:

/

Geef, indien sprake is van een trouwlocatie in de open lucht, hierna een uitwijkmogelijkheid
in geval van minder goede weersomstandigheden.
Adres
Postcode/Plaats

Gemeente Bloemendaal
Telefoon: 14023

:

/

Bezoekadres
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Postadres
Postbus 201
2050 AE Overveen

Digitaal
www.bloemendaal.nl
gemeente@bloemendaal.nl

VERKLARING
Wij verklaren dat:
1. het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde
locatie op datum :
2. de locatie voor de ceremonie beschikbaar is van :
tot
uur
3. de beheerder en/of rechthebbende de locatie voor de duur van de ceremonie ter beschikking
stelt aan de gemeente Bloemendaal. De gemeente Bloemendaal is hiervoor aan de beheerder
en/of rechthebbende geen vergoeding verschuldigd en is niet aansprakelijk voor enige schade
die voortvloeit uit de aanwijzing van de locatie en het feitelijk gebruik van de locatie;
4. de wijze van gebruik tijdens de ceremonie wordt bepaald door de (trouw)bode en de
betreffende (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van Bloemendaal;
5. de locatie voor de duur van de ceremonie voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk is;
6. indien gebruik gemaakt word van een voer-, vaar- of luchtvaartuig deze gedurende de
ceremonie niet in beweging zal zijn;
7. voor de inrichting en aankleding van de locatie, sanitaire voorzieningen, de ontvangst en de
algehele gang van zaken rondom de sluiting van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap
de partners en de beheerder en/of de rechthebbende verantwoordelijk zijn. De aanwijzingen
van de (trouw)bode en de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn daarbij
leidend.
8. voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand een tafel, stoel en voldoende
verlichting aanwezig is;
meer /  minder dan 50 personen bij de sluiting van het huwelijk c.q. geregistreerd
9. er
partnerschap in/op de locatie aanwezig zullen zijn
Wanneer meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn dient rekening te worden
gehouden met de brandveiligheid (zie hiervoor het besluit brandveilig gebruik
bouwwerken). Informeer bij de beheerder en/of rechthebbende of er een
gebruiksmelding heeft plaatsgevonden of vraag of de locatie in het bezit is van een
gebruiksvergunning. Burgerzaken kan vragen een afschrift van het bewijs van ontvangst
(gebruiksmelding) of een afschrift van de gebruiksvergunning in te leveren.

ONDERTEKENING
Datum

:

Handtekeningen van het aanstaand bruidspaar/de aanstaande partners voor akkoord:

Datum

:

Handtekening beheerder van / rechthebbende op de locatie, voor akkoord:

Wat moet u doen
•
•
•
•

Vul het formulier in
Print het formulier
Onderteken het formulier
Stuur het digitaal of per post naar de gemeente

Aandachtspunten
•
•
•
•
•

Gemeente Bloemendaal,
Burgerlijke Stand, Team IOB
Postbus 201
2050 AE Overveen
E-mail:
burgerzakenBMD@bloemendaal.nl

Het reserveren van de locatie is uw eigen verantwoordelijkheid;
Kosten voor het gebruik van de locatie die door de beheerder/rechthebbende aan u in rekening
worden gebracht staan los van de kosten die de gemeente Bloemendaal in rekening brengt.
De kosten van het in behandeling nemen van dit verzoek bedragen € 189,30 ongeacht of het verzoek
wordt ingewilligd of afgewezen. Bij inwilliging zijn er nog huwelijks- of partnerschapsleges;
Een sluiting van een huwelijk of partnerschap duurt, ook op locatie, maximaal 50 minuten (inclusief
entree, sluiting en toespraak). De trouwambtenaar en de trouwbode zijn die tijd beschikbaar.
Maak afspraken met de beheerder/rechthebbende voor activiteiten die daaraan voorafgaan of
aansluitend plaatsvinden.
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