
 

Gemeente Nunspeet 
 

Aanvraagformulier eenmalig aan te wijzen locatie voor 
huwelijk/partnerschap waarvan het aanstaande bruidspaar/ 

de aanstaande partners geen eigenaar zijn 
 
 

Met dit formulier dient u een verzoek in voor het eenmalig aanwijzen van een locatie waarvan u niet 
de eigenaar bent om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken. 
 
Dit formulier bestaat uit twee onderdelen: een verzoek en een overeenkomst. Beide onderdelen 
moeten ondertekend worden. 
 
 

Deel I Verzoek voltrekken huwelijk/partnerschap op locatie 
 
 
1. Persoonlijke gegevens van het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners 
 
Voornaam  ___________________________________________________________________  

Achternaam  _________________________________________________________________  

Straat en huisnummer  _________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  _______________________________________________________  

Burgerservicenummer  _________________________________________________________  

Telefoonnummer  _____________________________________________________________  

E-mailadres  _________________________________________________________________  

 

Voornaam  ___________________________________________________________________  

Achternaam  _________________________________________________________________  

Straat en huisnummer  _________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  _______________________________________________________  

Burgerservicenummer  _________________________________________________________  

Telefoonnummer  _____________________________________________________________  

E-mailadres  _________________________________________________________________  
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2. Verzoek 
 
De onder punt 1 genoemde personen verzoeken het college van B&W van de gemeente Nunspeet 

voor de duur van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op _______________(datum) 

om  11.00 uur  12.30 uur  14.00 uur  15.30 uur  17.00 uur (tijdstip waarop de, 

buitengewoon, ambtenaar burgerlijke stand het huwelijk/de partnerschap sluit) de volgende locatie 

aan te wijzen als eenmalige (trouw)locatie: 

Soort of bestemde locatie  _______________________________________________________  

Straat en huisnummer  _________________________________________________________  

Postcode en plaats  ____________________________________________________________  

 
3. Ondertekening 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaren de partners: 
- Garant te staan voor de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand 

die het huwelijk/geregistreerde partnerschap sluit. 
- Ervan op de hoogte te zijn dat ingeval de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de 

burgerlijke stand niet gegarandeerd is, de ambtenaar de bevoegdheid heeft af te zien van de 
sluiting van het huwelijk/geregistreerde partnerschap; er is dan geen recht op restitutie van (een 
deel van) de betaalde leges. 

- Ervan op de hoogte te zijn de gemeente Nunspeet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
eventuele schade. 

 
 
Voor de entourage op de dag van voltrekking is het mogelijk dat u een vergunning nodig hebt 
(bijvoorbeeld voor een partytent, muziek of catering op de locatie). U bent zelf verantwoordelijk 
voor het aanvragen van de benodigde vergunning(en). 
 
 
Ondergetekenden verklaren dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn 
verstrekt. 
 
Naam partner I ________________________________________________________________  

Handtekening partner I _________________________________________________________  

Naam partner II  _______________________________________________________________  

Handtekening partner II  ________________________________________________________  

Datum  ______________________________________________________________________  
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Deel II Overeenkomst voltrekken huwelijk/partnerregistratie op locatie 
 
 
1. Gegevens eigenaar/rechthebbende locatie 
 
Naam  ______________________________________________________________________  

Straat en huisnummer  _________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  _______________________________________________________  

Telefoonnummer  _____________________________________________________________  

 

2. Namen aanstaand bruidspaar of aanstaande partners 
 

Gegevens bruidspaar/partners zie Deel I. 

 
3. Veiligheidseisen 

 

 

Aantal verwachten gasten 
 

Parkeren mogelijk *Ja Nee 

Aantal parkeerplaatsen  

Toegangswegen blijven open Ja Nee 

Brandblusapparatuur aanwezig Ja Nee 

 

4. Voorzieningen 
 

Geluidsinstallatie *Ja Nee 

Lessenaar of statafel voor de trouwambtenaar aanwezig Ja Nee 

Omkleedruimte voor de trouwambtenaar aanwezig Ja Nee 

Partytent beschikbaar Ja Nee 

 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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5. Overeenkomst 
 
De onder punt 1 en 2 genoemde personen komen het volgende overeen: 
- Het huwelijk/geregistreerde partnerschap wordt gesloten op de locatie __________________ 

in ___________________ ( plaats) op _______________(datum) om __________uur (tijdstip) 

- De eigenaar/rechthebbende stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid kosteloos ter 
beschikking aan de gemeente. De gemeente bepaalt de wijze van gebruik tijdens de 
plechtigheid. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis. 

- De locatie is voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk. 
- Een vergoeding voor het gebruik van de locatie is geheel voor rekening van de partners. 
- De partners zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie.  
- Partijen vrijwaren de gemeente voor elke vorm van aansprakelijkheid indien: 

 De locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid; 

 Het gezelschap op de locatie op welke manier dan ook schade oploopt; 

 De locatie, gemeentelijk en/of publieke eigendommen schade oplopen ten gevolge van het 
sluiten van het huwelijk/de partnerschapsregistratie. 

- De huwelijkslocatie voldoet aan de bepalingen opgenomen in de “Regeling aanwijzing 
eenmalige huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018”. 
 

Datum  ______________________________________________________________________  

Plaats  ______________________________________________________________________  

Naam eigenaar/rechthebbende  __________________________________________________  

Handtekening eigenaar/rechthebbende  ____________________________________________  

Handtekening partner I  _________________________________________________________  

Handtekening partner II  ________________________________________________________  

 
6. Inleveren of opsturen formulier 
 
U dient dit formulier volledig ingevuld uiterlijk 16 weken voor de gewenste datum op te sturen 
naar:  
 
Gemeente Nunspeet 
T.a.v. Burgerlijke Stand 
Postbus 79 
8070 AB Nunspeet  
Of e-mailen naar: gemeente@nunspeet.nl  
 
Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden, zie voor informatie hierover onze website. 


