Aanvraag toestemming voor voltrekking van huwelijk/geregistreerd partnerschap op locatie
Ondergetekenden verzoeken u toestemming te verlenen om het voorgenomen huwelijk/geregistreerd
partnerschap (gps) te voltrekken op een locatie naar keuze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het betreft het voorgenomen huwelijk/gps van:
Echtgeno(o)t(e) 1:
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer

:
:
:
:
:
:

Echtgeno(o)t(e) 2:
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer

:
:
:
:
:
:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gegevens over de gewenste locatie en uw voorgenomen huwelijk/gps:
Naam van de locatie (zie toelichting)

:

Adresgegevens

:

Postcode/plaats

:

Eigenaar van het pand (zie toelichting):
Telefoonnummer van eigenaar

:

Datum huwelijk/gps

:

Aantal gasten (zie toelichting)

:

handtekening

handtekening

--------------------

---------------------

datum:

datum:

Aanvragers gaan ermee akkoord dat gemeente Giessenlanden niet aansprakelijk gesteld kan worden voor
persoonlijke, zakelijke, financiële alsmede immateriële schade die het gevolg is van onverwachte
calamiteiten gedurende de huwelijksvoltrekking.
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Toelichting
Als een derde eigenaar is van het pand waarin u uw huwelijk wilt laten voltrekken, dienen de volgende
stukken bijgevoegd te worden:
1. ondertekende verklaring waarin de eigenaar toestemming verleent om op de gewenste datum uw
huwelijk te voltrekken in zijn/haar eigendom. De brief moet tevens voorzien zijn van dagtekening
(datum ondertekening).
2. kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs) van de
eigenaar.
Zijn/haar telefoonnummer is nodig om een afspraak voor bezichtiging van het pand te maken.

Als u wenst te trouwen (of aangaan gps) in een pand dat ook bekend is onder een naam (bijvoorbeeld
naam van een restaurant), wilt u de naam dan invullen op het formulier.

Wanneer in een pand meer dan 50 personen aanwezig zijn, is een gebruiksvergunning van de brandweer
verplicht. U dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag van deze vergunning tenzij uiteraard de eigenaar
van het pand hier al over beschikt. De leges die hiervoor berekend worden zijn niet inbegrepen in de
huwelijksleges.

Onze faciliteiten voor ‘huwelijk/gps op locatie’ bestaan uit een bode (voor aanreiken van de akte ter
ondertekening), een trouwambtenaar en een spreekgestoelte. Het bruidspaar draagt zorg voor geluid,
een passende en nette entourage voor de huwelijksvoltrekking, desgewenst muziek en een bijzettafeltje
voor het ondertekenen van de akte. Overige kosten zoals zaalhuur komen voor rekening van het
bruidspaar. Wij adviseren u iemand te vragen om als ceremoniemeester te fungeren; hij/zij kan de
gasten en getuigen hun zitplaats wijzen en eventueel de muziek op het gewenste tijdstip verzorgen.
De veiligheid op de openbare weg mag niet in het geding komen als gevolg van mogelijke
parkeerproblemen.

Na ontvangst van de aanvraag zal de gewenste locatie worden getoetst aan goede smaak, openbaarheid
en veiligheid. Tegen een weigering kan geen bezwaar worden ingediend; er is geen sprake van een
besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene Wet Bestuursrecht.

De voltrekking van een huwelijk is een openbare gelegenheid. De locatie dient voor iedere
belangstellende toegankelijk te zijn. Het is niet toegestaan om de locatie af te sluiten.
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