AANVRAAGFORMULIER TROUWEN OP LOCATIE
Ondergetekenden,
Naam en voorletters (1)

Naam en voorletters (2)

______________________________

___________________________________

Adres, postcode en woonplaats
_______________________________________________________________________________
Telefoonnummer

emailadres

_______________________________

___________________________________

Datum en tijdstip huwelijk / geregistreerd partnerschap
__________________________________________________

Verzoeken toestemming om de huwelijksvoltrekking / registratie partnerschap te laten
plaatsvinden op de volgende locatie:
Omschrijving / naam locatie
_______________________________________________________________________________
Adres locatie
_______________________________________________________________________________
Functie van de locatie (bijv. restaurant, kapel etc.)
_______________________________________________________________________________
Naam eigenaar c.q. beheerder van de locatie en telefoonnummer
_______________________________________________________________________________

Voorwaarden en eisen met betrekking tot de locatie:






De locatie is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Montferland.
De locatie dient een ruimte/gebouw te betreffen; in de open lucht is niet acceptabel.
Ook moet de locatie representatief en openbaar zijn.
De eventuele kosten verbonden aan het gebruik van de locatie komen geheel ten laste van
het bruidspaar.

Aandachtspunt
Er is geen gemeentebode aanwezig. U dient zelf te zorgen voor een gastheer c.q.
ceremoniemeester die uw gasten ontvangt.
Plaats en datum:

____________________________________________________________

Handtekeningen:

(1)______________________

(2)___________________________

Toestemming eigenaar
Hierbij geef ik _____________________________________________________
de locatie ____________________________________________________

eigenaar van

toestemming om

het huwelijk / geregistreerd partnerschap van __________________________________________
op ________________________________________ te laten plaatsvinden.

Akkoord met de onderstaande voorwaarden en eisen met betrekking tot de locatie:
 De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is;
hieronder valt ook de toegankelijkheid voor mindervaliden.
 De eigenaar/beheerder zal zorgen dat op de trouwplek voldoende stoelen staan voor de
gasten, evenals een tafel en/of lessenaar voor de trouwambtenaar. Bij voorkeur is er een
microfoon beschikbaar.
 Een huwelijksvoltrekking in de open lucht is niet acceptabel. De eigenaar/beheerder zal
zorgen voor een parasol, prieel of schaduwdoek. Noodzakelijk voor de trouwambtenaar.
 De eigenaar/beheerder zal zorgen dat er, apart van de trouwzaal, een (kleine) ruimte met
spiegel beschikbaar is waar de trouwambtenaar zich kan omkleden.
 De eigenaar/beheerder gaat er mee akkoord dat de gemeente Montferland niet
aansprakelijk is voor enig letsel, hoe ook genaamd en waaronder ook de wettelijke
aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen en/of schade, hoe ook genaamd,
aan het pand en/of aan het interieur.
 De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen,
beschikt over en handelt overeenkomstig de gebruiksvergunning en overige richtlijnen van
de brandweer, in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en
brandblusapparaten.
 De eigenaar/beheerder draagt er zorg voor dat de Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand het huwelijk/geregistreerd partnerschap onverstoord kan sluiten.

Handtekening eigenaar locatie

_________________________

Bij uw
1.
2.
3.
4.

aanvraag trouwen op locatie moeten de volgende stukken worden overlegd:
Het ingevulde en door beiden ondertekende aanvraagformulier;
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de beide aanvragers;
Een schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. beheerder van de locatie (zie hierboven)
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar c.q. beheerder van de locatie

Dit verzoek met bijlagen dient u bij te voegen tijdens uw digitale aangifte huwelijk of geregistreerd
partnerschap via www.montferland.info

