Aanvraag (trouw/partnerschap) locatie naar eigen keuze

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen voor goedkeuring van een locatie naar
eigen keuze, voor het voltrekken van uw huwelijk/registreren van uw partnerschap. Het
verzoek kan alleen door (een van) de echtgenoten of partners worden gedaan.
Voordat u het verzoek indient, moet u:
1. Datum en tijdstip (niet later dan 16.00 uur) van het huwelijk/geregistreerd
partnerschap reserveren bij de gemeente Geertruidenberg (telefoon: 14 0162)
én
2. Toestemming hebben van de eigenaar of beheerder van de locatie.
Vul onderstaande gegevens in en voeg de toestemming van de eigenaar of beheerder
van de locatie als bijlage bij:
 een brief of een e-mailbericht waaruit blijkt dat de eigenaar of beheerder
toestemming geeft om de locatie als (trouw)locatie te gebruiken.
De kosten van een huwelijk op een locatie naar eigen keuze bedragen in 2021 € 204,75
op doordeweekse dagen en € 409,40 op zaterdag. Alle bedragen kunt u vinden op onze
site:
www.geertruidenberg.nl
Gegevens aanvrager (een van de echtgenoten of partners)
Geslachtsnaam en voorletters

:………………………………………………………………………………….

Adres

:……………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

:……………………………………………………………………………………

Telefoon

:…………………………………………………………………………………….

e-mailadres

:…………………………………………………………………………………….

Verzoekt om de volgende locatie als (trouw)locatie aan te wijzen
Gewenste locatie

:……………………………………………………………………………………..

Adres

:………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

:………………………………………………………………………………………

Tel.nr. contactpersoon

:………………………………………………………………………………………

Datum en tijdstip huwelijk/partnerschapsregistratie

:………………………………………………………

Aantal gasten dat wordt uitgenodigd voor de ceremonie:…………………………………………………..

-2-

-2STUUR HET VERZOEK MET DE TOESTEMMING NAAR:
Gemeente Geertruidenberg, t.a.v. gemeentewinkel.
Postbus 10.001
4940 GA RAAMSDONKSVEER
N.B.
De locatie moet in elk geval aan de volgende voorwarden voldoen:
o De locatie moet een openbaar gebouw zijn.
De locatie moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de gebruiksvergunning
(afgegeven door de gemeente Geertruidenberg)
o De locatie moet voldoen aan de brandveiligheid.
o De locatie moet representatief zijn.
o Er moet een aparte ruimte beschikbaar zijn voor de trouwambtenaar.
o Er moet een sanitaire ruimte aanwezig zijn.
Voldoet de door u gewenste locatie niet aan bovenstaande voorwaarden, dan zal ter
plaatse beoordeeld moeten worden of er toch een huwelijk voltrokken/partnerschap
geregistreerd kan worden.
Het kan nodig zijn om andere vergunningen aan te vragen (bijvoorbeeld een
evenementenvergunning of een horecavergunning). Ook kan het zijn dat de brandweer
de locatie komt toetsen. De extra kosten die deze vergunningen/keuringen met zich
meebrengen komen voor rekening van de aanvrager.

