
Kostenoverzicht huwelijk of een geregistreerd partnerschap 2023 

Locatie Dag/tijdstip 
Kosten gemeente 
(exclusief 
trouwboekje e.d.) 

Bijkomende 
kosten  bijzondere 
trouwlocatie(brengt 

trouwlocatie zelf in rekening) 

Kosten (exclusief 
overige kosten) 

Gemeentehuis 

Maandag 
9.00 uur en 
9.15 uur 

Kosteloos huwelijk 
Niet mogelijk op 
bijzondere locatie 

 

ma t/ vrijdag € 400,-  - €  400,- 

zaterdag € 771,50  - €  771,50 

Koetshuis 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 385,- €  785,- 

zaterdag € 512,- € 650,- €1162,- 

Herberg Nuwenspete 
Nunspeet 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 350,- €  750,- 

zaterdag € 512,- € 350,- €  862,- 

De Mallejan Vierhouten 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- 
€ 350,- (60pers) 
€ 950,- (150pers) 

€  750,- 
€1350,- 

zaterdag € 512,- 
€ 350,- (60pers) 
€ 950,- (150pers) 

€  862,- 
€1462,- 

The Novice Vierhouten 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 375,- €  775,- 

zaterdag € 512,- € 595,- €1107,- 

De Beyaerd Hulshorst 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 350,- €  750,- 

zaterdag € 512,- € 500,- € 1012,- 

De Hoeve van Nunspeet 

ma t/m 
donderdag 

€ 400,- € 450,- €  775,- 

vrijdag € 400,- € 575,- €  975,- 

zaterdag € 512,- € 575,- €1087,- 

Villa Vennendal Nunspeet 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 350,- €  739,- 

zaterdag € 512,- € 350,- €  862,- 

Landgoedhotel Stakenberg 
Elspeet 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- Vanaf € 350,- €  750,- 

zaterdag € 512,- Vanaf € 450,- €  962,- 

Mennorode “De Luwte” Elspeet 

ma t/m 
vrijdag 

€ 400,- € 1500,- €1900,- 

zaterdag € 512,- € 1500,- €2012,- 

Alternatieve locatie 1 dag 
ma t/m 
vrijdag 

€ 630,50 (400,-+230,50) €  630,50 

Alternatieve locatie 1 dag zaterdag € 742,50 (512,00+230,50) €  742,50 

Overige kosten 
Soort Kosten 

Trouw/partnerschapsboekje € 22,20 

Leren trouwboekje € 33,40 

Getuigen van de gemeente € 20,00 

Kalligraferen boekje € 23,95 

Extra kosten naast de bovengenoemde kosten 
Tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming tot 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag bedraagt: 

 

indien verzoeker reeds eerder door de rechtbank is beëdigd €   64,25 

indien verzoeker niet eerder door de rechtbank is beëdigd € 123,25 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijziging 
tot alternatieve trouwlocatie voor een dag bedraagt: 

€ 230,50 
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Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 
In de gemeente Nunspeet is het ook mogelijk om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan 
als u beiden of een van beiden in de gemeente Nunspeet staat ingeschreven. U hoeft dan alleen de kosten voor het 
boekje te betalen. Dit is alleen mogelijk in het gemeentehuis op maandag om 9.00 en 9.15 uur. Het huwelijk wordt 
door de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken en er mogen totaal maximaal acht personen, 
inclusief het bruidspaar of partners bij aanwezig zijn. Een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft een 
sober karakter. Er wordt geen toespraak gehouden, alleen de wettelijk verplichte handelingen worden verricht. De 
hele ceremonie duurt ongeveer vijf minuten. 
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