Aanvraagformulier
Eenmalige aanwijzing van een pand
als gemeentehuis voor de duur
van de huwelijksvoltrekking
Aan: het hoofd van de afdeling Klantzaken, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Ondergetekende(n):
Partner 1:

Partner 2:

Naam:
Voorna(a)m(en):
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonummer (overdag):
verzoekt/verzoeken onderstaande locatie éénmalig voor de duur van de huwelijksvoltrekking aan te wijzen als trouwlocatie

Locatie:
Telefoonnummer locatie:
Postcode en woonplaats:
Naam eigenaar/ingebruikgever:
Gewenste trouwdatum en tijdstip:
Aantal te verwachten bruiloftsgasten:
Activiteit(en) aansluitend op de huwelijksvoltrekking (bijvoorbeeld receptie, trouwfeest) buiten het pand:
○ nee ○ ja, aantal gasten:
Activiteit(en) aansluitend op de huwelijksvoltrekking (bijvoorbeeld receptie, trouwfeest) binnen het pand:
○ nee ○ ja, aantal gasten:
N.B:
1.
2.

3.

4.

5.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek zijn leges verschuldigd. Na indiening van het verzoek ontvangt u een
factuur. De kosten hiervoor kunt u vinden op de website van de gemeente Halderberge (product huwelijk).
Uw verzoek wordt in behandeling genomen nadat u huwelijksmelding (voorheen ondertrouw) hebt gedaan. De
huwelijksmelding kunt u één jaar van te voren doen en uiterlijk twee weken voor het huwelijk. Hiervoor maakt u via
telefoonnummer 14 0165 een afspraak.
Uw verzoek wordt voor onderzoek naar de (brand)veiligheid van de locatie naar de Brandweer opgestuurd. Door de
brandweer zal met de ingebruikgever van de locatie een afspraak worden gemaakt om de locatie te bezoeken. De
mogelijkheid bestaat dat voor het veilig verloop van de bruiloft enige aanvullende voorzieningen en/of maatregelen
vereist zijn.
De locatie kan pas geboekt worden nadat deze goedgekeurd is door burgemeester en wethouders en er een
overeenkomst met u en de locatie gesloten is. Om deze reden moet dit formulier uiterlijk 3 maanden voor de
huwelijksdatum ingestuurd worden.
Huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op de dagen en tijdstippen overeenkomstig het reglement op de burgerlijke stand
en het daarbij horende ‘Schema huwelijksvoltrekkingen, registraties van partnerschappen en omzettingen van
huwelijken in geregistreerde partnerschappen”.

Ondertekening
Datum:

Voor akkoord:

Handtekening partner 1:

Handtekening eigenaar/ingebruikgever:

Handtekening partner 2:

