
 
 
 

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest 

t.a.v. De teammanager Publiekszaken en Klantcontact 

Postbus 1270 

2340 BG  OEGSTGEEST 

 

 

VERKLARING EIGENAAR/INGEBRUIKGEVER LOCATIE HUWELIJK OF 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

 

1. Eigenaar/ingebruikgever locatie huwelijk/geregistreerd partnerschap 

 

 

Naam    __________________________________________________ 

 

Voornamen    __________________________________________________ 

 

Geboortedatum   __________________________________________________ 

 

Adres    __________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats  __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer   __________________________________________________ 

 

E-mailadres   __________________________________________________ 

 

 

2. Gegevens locatie 

 

Omschrijving locatie  __________________________________________________ 

 

     __________________________________________________ 

 

     __________________________________________________ 

 

Adres locatie   __________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats  __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer locatie  __________________________________________________ 

 



 

3.  Verklaring eigenaar/ingebruikgever locatie 

 

- Als eigenaar/ingebruikgever van de locatie verklaar ik hierbij aan alle genoemde 

voorwaarden (zie bijlage) te voldoen. Het huwelijk/geregistreerd partnerschap zal 

worden gesloten in genoemde locatie op: 

 

Datum _______________________________________________________________ 

 

Tijd _______________________________________________________________ 

 

 

 Het betreft het huwelijk/geregistreerd partnerschap van: 

 

Naam partner 1  __________________________________________________ 

 

Geboortedatum  __________________________________________________ 

 

Naam partner 2  __________________________________________________ 

 

Geboortedatum  __________________________________________________ 

 

- Te verwachten aantal gasten bij de ceremonie ______________________________ 

 

- Als eigenaar/ingebruikgever stel ik de locatie voor de duur van de voltrekking van het 

huwelijk/geregistreerd partnerschap ter beschikking aan de gemeente. De wijze van 

gebruik tijdens de huwelijks-/partnerschapsceremonie wordt bepaald door de 

gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis. 

 

- De locatie is beschikbaar op genoemd tijdstip. Mocht door een overmachtsituatie de 

locatie desondanks niet geschikt zijn voor het gebruik op genoemde datum is de 

gemeente hiervoor niet aansprakelijk.  Het bruidspaar/de partners dient/dienen zelf 

voor een andere locatie te zorgen. 

 

 

4 Ondertekening 
(s.v.p. een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen) 

 

 

Plaats  _______________________________________________________________ 

 

Datum  _______________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening _______________________________________________________________ 



BIJLAGE BIJ VERKLARING EIGENAAR/INGEBRUIKGEVER LOCATIE HUWELIJK OF 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

 

 

Voorwaarden trouwen/partnerschapsregistratie op locatie 

 

Als locatie waar verbintenissen kunnen worden voltrokken geldt, naast het in gebruik zijnde 

gemeentehuis, iedere andere locatie binnen de gemeentegrens die geschikt is of geschikt te 

maken is voor zolang de daadwerkelijke verbintenis daar plaatsvindt, onder voorwaarden dat: 

 

- de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend; 

- de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is 

gewaarborgd; 

- de verbintenis ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden; 

- de openbaarheid en toegankelijkheid van de verbintenislocatie gewaarborgd zijn;  

- vanwege de zorg voor de veiligheid en het voorkomen van overschrijding van de 

gemeentegrens de locatie zich bevindt op vaste grond, dan wel op een aan de wal 

gemeerd schip;  

- open vuur tijdens een verbintenis op locatie niet is toegestaan; 

- de locatie rookvrij dient te zijn; 

- de locatie waar de verbintenis gaat plaatsvinden beschikt over een 

omgevingsvergunning voor brandveiligheidseisen, tenzij redelijkerwijs gelet op de aard 

van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de verbintenis plaatsvindt, dit niet 

kan worden verlangd. Bedoelde vergunning is in ieder geval niet van toepassing indien 

de verbintenis wordt gesloten in een particulier woonhuis;  

- de aanvrager verantwoordelijk is voor de inrichting van de gewenste locatie conform de 

aan deze locatie te stellen eisen zoals o.a. een tafel en een stoel, als ook voor de 

aanwezigheid van een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de 

burgerlijke stand.  

 

Wordt aan één van de in dit artikel gestelde eisen niet voldaan dan kan dat reden zijn om niet 

tot het voltrekken van de verbintenis over te gaan. 

In geval van schade of eventuele andere kosten ten nadele van de gemeente Oegstgeest, 

voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de gekozen locatie, is de aanvrager 

aansprakelijk. 

De gemeente Oegstgeest is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of eventuele andere 

kosten voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de gekozen locatie. 

Verbintenissen op een bijzondere locatie dienen uiterlijk 6 weken voor de datum van de 

voltrekking schriftelijk te worden aangevraagd. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Akkoord eigenaar/ingebruikgever locatie huwelijk/geregistreerd partnerschap 

 

 

Plaats  _____________________________________________________________________ 

 

Datum  ____________________________________  Tijd ____________________________ 

 

 

 

Handtekening _____________________________________________________________________ 


