Nadere regels trouwen op locatie in de gemeente Wierden
Ondergetekenden:
a. de eigenaar/beheerder van de locatie
Naam locatie

:……………………………………………………………………………….

Adres locate

:……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:……………………………………………………………………………….

b. het aanstaande bruidspaar/partners
Partner 1

:…………………………………………………………( volledige naam )

Adres

:……………………………………………………………………………….

Partner 2

:…………………………………………………………( volledige naam )

Adres:

:……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:……………………………………………………………………………….

Datum huwelijksvoltrekking :………………………………………………………………………..
Aantal personen

:………………………………………………………………………..

Locatie

:………………………………………………………………………..

Voorwaarden trouwen op locatie





Het college van burgemeester en wethouders van Wierden wijst de trouwlocatie aan.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de gevraagde trouwlocatie
te weigeren. Een gevraagde trouwlocatie wordt in elk geval geweigerd als:
- de openbaarheid niet is gewaarborgd;
- de locatie niet voor iedereen toegankelijk is;
- de veiligheid van aanwezigen niet is gewaarborgd. Voor inrichtingen waar 50
personen of meer aanwezig (kunnen) zijn moet een omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik afgegeven zijn;
- de locatie niet is voorzien van minimale faciliteiten, zoals een tafel, stoelen en een
toiletvoorziening;
- de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden;
De gemeente is, behalve de feitelijke huwelijksvoltrekking, op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag van het bruidspaar (daar waar
over een huwelijk wordt gesproken, wordt tevens bedoeld geregistreerd partnerschap).











De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het (eenmalig) aanwijzen van de
huwelijkslocatie en het beschikbaar stellen van een (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand.
De huwelijksdatum en –tijd kunnen alleen worden vastgelegd na overleg met en
instemming van de medewerkers burgerzaken.
De kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende
accommodatie aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges
die de gemeente Wierden vraagt voor de huwelijksvoltrekking.
Het bruidspaar draagt zelf zorg voor de inrichting en aankleding van de locatie.
Indien wordt gekozen voor een locatie en huwelijksvoltrekking in de open lucht is het
bruidspaar zelf verantwoordelijk voor het regelen van een uitwijklocatie (slecht weer
voorziening).
Indien bij een huwelijksvoltrekking in de open lucht bij het bruidspaar de wens bestaat om
een tijdelijk bouwwerk te plaatsen (bijvoorbeeld een luifel of een (party)tent) moet
hiervoor een afzonderlijke vergunning op grond van de APV Wierden worden
aangevraagd.

Door ondertekening van dit formulier heeft het bruidspaar verklaard bekend te zijn met de
voorwaarden voor het trouwen op locatie.
Voor akkoord:
Plaats : …………………..………………. Datum : …………..………………………. ……...

Het bruidspaar ( kopie identiteitsbewijs ):
Naam

:…………………………………………………………………………………

Handtekening

:…………………………………………………………………………………

Naam

:…………………………………………………………………………………

Handtekening

:…………………………………………………………………………………

Eigenaar/beheerder locatie ( kopie identiteitsbewijs ):
Naam

:…………………………………………………………………………………

Handtekening

:…………………………………………………………………………………

