Stuur uw verzoek uiterlijk 8 weken voor de trouwdatum naar:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn
T.a.v. Burgerzaken
Postbus 1003
3740 BA Baarn

VERZOEK AANWIJZING ÉÉNMALIGE TROUWLOCATIE
Met dit formulier vraagt u om éénmalige aanwijzing van een locatie voor het voltrekken van een
huwelijk of partnerschapsregistratie.
Partners
Partner 1
Naam

:

_________________________________________

Adres

:

_______________________________________________

Postcode en woonplaats :

______________________________________________________

Telefoonnummer

:

_________________________________________

E-mailadres

:

_____

Partner 2
Naam

:

__________________________________________

Adres

:

___

Postcode en woonplaats:

_______________________________________________________

Telefoonnummer

:

________________________________________________

E-mailadres

:

_____

Datum en locatie
Datum huwelijk/partnerschapsregistratie :

___________________________________

Tijdstip

:

___________________________________

Naam gewenste locatie

:

_________________________________________

Adres

:

_____________________________

Postcode en woonplaats

:

____________________________________

Beschrijving locatie (bijvoorbeeld gebouw, boot, tent):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Handtekeningen
Datum :
Plaats

:

Partner 1:

Partner 2:

------------------------------------------------

--------------------------------------------------
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INSTEMMINSGVERKLARING EIGENAAR/BEHEERDER TROUWLOCATIE
Naam eigenaar/beheerder

:

______________________________

Adres eigenaar/beheerder

:

_____________________________________

Naam locatie

: _________________________________________________

Telefoonnummer

: _________________________________________________

E-mailadres

:

Eigenaar/beheerder is akkoord met éénmalige aanwijzing van:
Locatie : ____________________________________________________________________
Adres : ____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:

_______________________________________________

als “huis der gemeente” voor huwelijk/partnerschapsregistratie op:
Datum huwelijk : ___________________________________________________________________
Tijdstip huwelijk: ___________________________________________________________________
Naam partner 1 : ___________________________________________________________________
Naam partner 2 : ___________________________________________________________________

Handtekening
Datum :
Plaats :
Handtekening eigenaar/beheerder
beoogde trouwlocatie:

-----------------------------------------------
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VOORWAARDEN AANWIJZEN ÉÉNMALIGE TROUWLOCATIE
Bruidspaar
1. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het reserveren van de huwelijkslocatie.
2. Het bruidspaar maakt zelf afspraken met de eigenaar/beheerder van de locatie over de
praktische begeleiding van de huwelijksvoltrekking. De gemeente verleent hierbij geen
ondersteuning.
3. Het bruidspaar doet een melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap bij
de gemeente. Dit kan via www.baarn.nl.
4. De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, komen voor rekening van het bruidspaar.
5. Soms is een vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een partytent op openbaar terrein of voor het
gebruik van geluidversterkende apparatuur. Of een gebruiksmelding, als er meer dan 50
personen op de locatie aanwezig zijn. Het bruidspaar regelt dit zelf, tenzij de locatie al over de
juiste vergunning beschikt.
Locatie
1. De trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Baarn.
2. De locatie moet voldoen aan alle veiligheidsvereisten, waaronder de brandveiligheid van de
locatie, de benodigde vergunningen en verzekeringen bezitten.
3. De eigenaar/beheerder houdt zich aan alle afspraken en regels ten aanzien van het sluiten van
een huwelijk naar burgerlijk recht.
4. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk (ook voor
mindervaliden) en het huwelijk wordt in openbaarheid voltrekken.
5. De veiligheid van de trouwambtenaar moet zijn gewaarborgd.
6. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zede.
7. In de locatie geldt tijdens de huwelijksvoltrekking een rookverbod.
8. Tijdens de plechtigheid worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt en/of genuttigd.
9. Huwelijksvoltrekking in de open lucht is toegestaan. Wel moet er een uitwijklocatie zijn naar
een overdekte ruimte die aan de locatie is gekoppeld.
10. Als het huwelijk op een boot wordt voltrokken, dan moet deze boot voor iedereen bereikbaar,
toegankelijk en te verlaten zijn; de boot moet aangemeerd liggen aan een opstap- of ligplaats.
De eigenaar van het vaartuig beschikt over de benodigde vergunningen.
11. Trouwen in een rijdend voertuig of in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente
Baarn is niet mogelijk, omdat de trouwlocatie openbaar toegankelijk moet zijn.
12. Elke locatie wordt slechts voor de duur van de ceremonie aangewezen als “huis der
gemeente”.
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13. Als het huwelijk plaatsvindt in een gebedshuis die als zodanig in gebruik is, dan vindt het
burgerlijk huwelijk plaats voordat het religieuze huwelijk plaatsvindt.
Gemeente Baarn
1. De gemeente is bevoegd om naleving van de voorwaarden te controleren.
2. Aangezien de gemeente geen partij is bij de keuze voor de betreffende locatie, is de gemeente
niet aansprakelijk of aanspreekbaar voor enige schade, overlast of onregelmatigheden.
3. De gemeente heeft het recht om niet tot aanwijzing als huwelijkslocatie over te gaan of de
aanwijzing in te trekken als de locatie niet aan de voorwaarden voldoet.
Overige
1. Het reglement burgerlijke stand is van toepassing.
2. Daar waar in de voorwaarden ‘huwelijk’ staat vermeld kan ook worden gelezen:
‘partnerschapsregistratie’.
3. De legesverordening is van toepassing.
4. Op een zelf gekozen locatie is het niet mogelijk gratis te trouwen. Een kosteloze
huwelijksvoltrekking kan alleen plaatsvinden in het gemeentehuis in Baarn.
5. Als er situaties zijn waarin deze regeling niet voorziet, beoordeelt de leidinggevende
burgerzaken.
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