
 

 

VERZOEK AANWIJZEN TROUWLOCATIE 
 
Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie de 
in dit formulier genoemde locatie éénmalig aan te wijzen als “Huis der gemeente”. 
 
GEGEVENS BRUIDSPAAR/PARTNERS 
 
Bruid(egom) / partner 1  
 
Naam en voornamen 
 

 

 
Geboortedatum en plaats 
 

 

 
Adres 
  

 

 
Telefoonnummer / E-mail 
 

 

Bruid(egom) / partner 2  
 
Naam en voornamen 
 

 

 
Geboortedatum en –plaats: 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Telefoonnummer / E-mail 
 

 

Gegeven huwelijk / partnerschap  
 
Datum huwelijk/partnerschap 
Tijdstip: 

 

Gegevens locatie  
 
Naam van de locatie : 
 

 

 
Naam contactpersoon locatie: 
 

 

 
Adres locatie: 
 

 

 
Telefoonnummer en e-mail adres locatie: 
 

 

 
Datum:   
 
Handtekeningen: 
 
 
1. ____________________________________ 2. ____________________________________ 
 



 

 

 
VERKLARING LOCATIE 
 
Ondergetekende, is op de hoogte van en akkoord met het éénmalig aanwijzen van deze locatie als 
“huis der gemeente” voor het voltrekken van een huwelijk / partnerschapregistratie. 
  
Datum en tijd huwelijk/partnerschap: __________________________________________________ 
 
 
Contactpersoon locatie : ____________________________________________________________ 
 
 
Datum ondertekening :  
 
Handtekening : ________________________________________________________________ 
 
 
Voor het eenmalig aanwijzen van een locatie als huis der gemeente gelden de volgende  
voorwaarden: 
a. de locatie dient zicht te bevinden binnen de gemeentegrenzen van Krimpen aan den IJssel; 
b. het huwelijk is een openbare aangelegenheid: een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om de huwelijkssluiting bij te 
wonen; 
c. de betreffende locatie is op het moment van de huwelijksvoltrekking “huis der gemeente” de locatie mag dan ook niet in strijd 
zijn met de openbare orde of de goede zeden; 
d. alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, 
waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de 
brandveiligheid; 
e. het bruidspaar is verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke APV – vergunning. 
Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn dient een gebruiksmelding te worden gedaan; 
f. genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende 
parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen 
en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden; 
g. in beginsel is het ook mogelijk om in de open lucht,mits onderdeel van het perceel van de aangewezen locatie, bijvoorbeeld 
tuin of terras te trouwen; 
h. voor de in punt g bedoelde locaties gelden de volgende aanvullende bepalingen: 
Er dient een direct beschikbare uitwijk naar binnen mogelijk te zijn op de aangewezen locatie in het geval de 
weersomstandigheden of andere oorzaken een ceremonie buiten onmogelijk maken. De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke 
stand bepaalt of een ceremonie in de open lucht uitgevoerd kan worden;  
i. het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als een kerkelijke inzegening. Beide 
ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden, mits er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Let wel het burgerlijk 
gedeelte dient altijd als eerste plaats te vinden; Artikel 68 BW 1: Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats 
hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van 
de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken. 
j. de kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van de aanvrager 
Voorwaarden met betrekking tot de inrichting van de locatie 
De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn: 
a. Kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
b. Tafel voor het tekenen van de akten 
c. Geluidsinstallatie (met minimaal een microfoon) 
d. Er dient een voor iedere bezoeker toegankelijk toilet te zijn 
Verantwoordelijkheid 
a. Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de omschreven 
voorwaarden. 
b. De gemeente Krimpen aan den IJssel is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit 
meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie. 
c. Gedurende de ceremonie dienen eventuele aanwijzingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke opgevolgd te 
worden. 
 
Dit verzoek moet minimaal acht weken voor de huwelijksvoltrekking / partnerschapregistratie worden ingediend bij: 
Afdeling Publiekcentrum 
t.a.v. de ambtenaar Burgerlijke Stand 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan den IJssel 
 


