
  

 

 

 

Formulier verzoek eigen locatie 
(ceremonie) 

 
Gegevens bruidspaar/partners 
   
Partner 1 Naam + voorletters :  

Partner 2 Naam + voorletters :  

   
Datum en tijdstip huwelijke, geregistreerd partnerschap of omzetting: ________________________ 
 
Verzoeken onderstaande locatie eenmalig – voor de duur van de ceremonie – aan te wijzen als 
trouw-/partnerschapslocatie: 
   
Naam locatie :  

Naam eigenaar/ verhuurder :  

Adres :  

Postcode + woonplaats :  

Telefoonnummer locatie :  

e-mail locatie :  

   
Handtekening eigenaar/ verhuurder: 
 
 

  

____________________ 
 

  

Datum: …………………..   
 

Verklaring 
Wij verklaren hierbij dat deze locatie tijdens de ceremonie voldoet aan alle gestelde voorwaarden 

waaronder:  

- De locatie is openbaar voor iedereen die de ceremonie wil bijwonen; 

- De locatie is niet in strijd met de openbare orde, goede zeden en goede smaak; 

- Er is voldoende ruimte en er is voldaan aan de eisen van hygiëne; 

- De locatie is goed toegankelijk (ook voor mindervalide bezoekers); 

- Er is voldoende parkeergelegenheid. 

Wij stellen de gemeente Baarle Nassau niet aansprakelijk als de ceremonie om welke reden dan ook 

niet op de bedoelde locatie plaats kan vinden. Verder vrijwaren wij de gemeente Baarle Nassau van 

alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van het huwelijk of partnerschap op de 

genoemde locatie. 



Wij zijn ons ervan bewust dat de gemeente Baarle Nassau geen reservelocatie heeft, voor het geval 

het huwelijk of partnerschap niet door kan gaan op de eerdergenoemde locatie. 

Wij zorgen zelf voor de volgende zaken: 

- Een maatschappelijk passende situatie om een huwelijk of partnerschap te voltrekken; 

- De openbaarheid van de locatie tijdens de ceremonie; 

- Alle kosten voor gebruik van de locatie en de aldaar aanwezige of gebruikte middelen; 

- De voorwaarde dat de ambtenaar van de burgerlijke stand naar behoren en ongestoord de 

werkzaamheden kan verrichten; 

- Dat – in het geval de weersomstandigheden tegenvallen – er een alternatief aanwezig is 

(denk hierbij aan bijvoorbeeld: hittegolf, onweer, regenbui o.i.d.). 

Wij zijn ons ervan bewust dat bij in gebreke blijven hiervan, het huwelijk of partnerschap mogelijk 

niet door kan gaan en dat de gemeente hiervoor niet verantwoordelijk is.  

Ondertekening   
 

Handtekening partner 1: 
 
 
 
 

Handtekening partner 2: 
 

  

____________________ ____________________  
 
Datum: ………………….. 

 
Datum: ………………….. 

 

 

Voeg deze aanvraag (inclusief kopie geldig legitimatiebewijs van de eigenaar of verhuurder) bij je 

melding voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.  

Let op. Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij een (of meerdere) bijlage(n) 

ontbreken worden niet in behandeling genomen. Voor het beoordelen van de aanvraag, hanteren wij 

een termijn van twee maanden. 
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