Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld
burgerlijkestand@barneveld.nl

Overeenkomst trouwen op locatie
Ondergetekenden,
De eigenaar / beheerder van de locatie
Naam locatie
Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats		
Telefoonnummer
hierna te noemen eigenaar / beheerder

Het aanstaande bruidspaar / partners
Partner 1
Partner 2
E-mailadres
Telefoonnummers
hierna te noemen partners
Het huwelijk zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op
(dd/mm/jjjj)

om

uur

(hele of halve uren, bijv. 13:00 uur of 13:30 uur)
De partners hebben een voorkeur voor de volgende trouwambtenaar/babs (invullen indien van toepassing)
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Overwegend dat de partners hebben gekozen voor een huwelijksvoltrekking in de hiervoor genoemde
locatie, komen het volgende overeen:
1. De trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld.
2. De locatie is in een pand of is in een overdekte ruimte in de openlucht. Als trouwlocatie worden in elk
geval niet aangewezen kerken of andere gebedshuizen, (mobiele) vervoersmiddelen of gebouwen die
gewoonlijk voor bewoning dienen.
3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend
in de openbaarheid voltrokken.
4. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De
locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente.
5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het
rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.
6. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, van de benodigde vergunningen en de verzekeringen
ligt bij de eigenaar/beheerder. Voor huwelijksvoltrekkingen waarbij meer dan 150 personen aanwezig
zijn, is een gebruiksvergunning van de gemeente noodzakelijk.
7. De gemeente Barneveld is niet verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen met de
toegankelijkheid en/of parkeerfaciliteiten van de locatie.
8. Het bruidspaar en eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de
locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen, een geluidsinstallatie, voldoende verlichting en een
kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn. Verder moeten
de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn.
9. De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor de inrichting en aankleding en de
benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor rekening van het bruidspaar.
10. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet,
niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksplechtigheid.
11. Voor vastlegging van het huwelijk in de huwelijksagenda van de gemeente wordt de overeenkomst, die
het bruidspaar en eigenaar/beheerder van de locatie opmaken, overlegd aan de ambtenaar burgerlijke
stand van de afdeling Publiekszaken.
12. De overeenkomst moet uiterlijk drie maanden vóór de datum van de huwelijksvoltrekking zijn overlegd
om tot aanwijzing als trouwlocatie over te kunnen gaan. Voor overeenkomsten die op een later tijdstip
worden overlegd, moet er rekening mee worden gehouden dat de aanwijzing als trouwlocatie niet op
tijd kan worden gehonoreerd.
13. Het hoofd afdeling Publiekszaken behoudt zich het recht om niet tot aanwijzing als huwelijkslocatie
over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan of als er geen (buitengewoon) ambtenaar
van de burgerlijke stand beschikbaar is.
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(dd/mm/jjjj)		
Datum										
Plaats

			
Eigenaar									 Partner 1

											
											 Partner 2

Bijlagen
Kopie legitimatiebewijzen eigenaar / beheerder en bruidspaar/partners
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