Postadres:
Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E huwelijk@gemeentewestland.nl

AANVRAAG TOT
AANWIJZING VAN
EEN TROUWLOCATIE
GEMEENTE WESTLAND

1. Gegevens: O huwelijk O partnerschap (kruis aan wat van toepassing is)
Hier worden uw achternamen gevraagd zoals die bekend zijn in het basisregister personen (BRP, voorheen GBA).
bruidspaar/partners
gewenste datum
gewenst tijdstip

2. Gegevens aanvragers
partner 1

partner 2

burgerservicenummer (BSN)
voorletter(s) en achternaam
geboortedatum
telefoonnummer thuis
telefoonnummer werk
e-mailadres

3.

Gegevens van de gewenste trouwlocatie
naam van de locatie
straat en huisnummer
postcode en plaats
functie van het adres

1

rechthebbende op het adres

2

telefoonnummer

3. Ondertekening
Ondergetekenden verklaren hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden en de verantwoordelijkheden zoals genoemd op de
achterzijde van dit formulier ten aanzien van de huwelijksvoltrekking en stemmen hiermee in.
plaats

plaats

datum

datum

handtekening partner 1

handtekening partner 2

div076-131017 DVFOB

Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de gewenste datum waarop de plechtigheid zal plaatsvinden zijn
ingediend.

Z.O.Z.
1
2

Bijvoorbeeld restaurant, partycentrum, museum.
Naam van bijvoorbeeld de eigenaar/huurder/pachter of beheerder.
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Verklaring locatie
Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met onderstaande voorwaarden en verantwoordelijkheden en stemt in met het
gebruik van deze locatie als trouwlocatie op
Naam rechthebbende

om

uur.

3

plaats
datum
handtekening

Voorwaarden en verantwoordelijkheden
voor de huwelijkslocatie conform artikelen 2 t/m 4 van het Uitvoeringsbesluit huwelijksvoltrekkingen in de gemeente
Westland 2016.
1. Het huwelijk zal worden voltrokken op gemeentegrond, op een aangemeerd vaartuig binnen de gemeentegrenzen en niet
in de lucht of op een varend vaartuig;
2. De locatie moet voor de duur van de huwelijksvoltrekking openbaar en toegankelijk zijn;
3. De huwelijkslocatie moet voldoen aan de veiligheidseisen conform de richtlijnen van de brandweer, in ieder geval v.w.b. de
bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken);
4. De huwelijkslocatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en een kleedruimte voor de trouwambtenaar;
5. De beheerder/eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de inrichting en brandveiligheid;
6. De beheerder/eigenaar stelt de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking kosteloos ter beschikking aan de gemeente;
7. Indien de locatie een vergoeding vraagt, is dit geheel voor rekening van het bruidspaar;
8. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
9. Er bestaat geen strijdigheid met gemeentelijk beleid m.b.t. (gebruik van) de huwelijkslocatie.
10. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de locatie;
11. Voor de begeleiding van de huwelijksvoltrekking wordt door de gemeente geen ondersteuning verleend door een bode. Het
bruidspaar moet ook hierover zelf afspraken maken met de eigenaar/beheerder van de locatie;
12. Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen en de voorwaarden en verantwoordelijkheden conform art. 2 t/m 4 van
het Uitvoeringsbesluit huwelijksvoltrekkingen in de Gemeente Westland, kan voor de gemeente een reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden;

Ondertekening (niet door aanvrager in te vullen)
Aldus overeengekomen te Westland op

(datum)

Gemeente Westland,
consulent Frontoffice Burgerzaken

div076-131017 DVFOB

handtekening

3

Naam van bijvoorbeeld de eigenaar/huurder/pachter of beheerder.
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