Aanvraagformulier
eenmalige aanwijzing huwelijks-/
partnerschapslocatie

Invullen met zwarte pen
en in blokletters

Ondergetekenden:
gegevens partner 1

gegevens partner 2

Achternaam:
Voornamen:
Geslacht:

man

vrouw
-

Geboortedatum:

man

- 19

vrouw
-

- 19

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:		
E-mailadres:
06-Nummer:
Locatie huwelijk/geregistreerd partnerschap:
Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap:
Tijdstip huwelijk / geregistreerd partnerschap:

-

- 20
uur

minuten

Straat en huisnummer locatie:
Postcode en woonplaats locatie:
Contactpersoon locatie:
Telefoonnummer locatie:
E-mail locatie:

verzoeken hierbij om bovengenoemde locatie aan te wijzen als éénmalige huwelijks-/partnerschapslocatie.
Wij gaan er mee akkoord dat :
• wij zelf verantwoordelijk zijn voor de afspraken die we maken met de beheerder van de locatie;
• de huwelijksvoltrekking door de trouwambtenaar ongeveer 25 minuten duurt;
• onze aanvraag pas in behandeling wordt genomen nadat de hiervoor verschuldigde leges zijn voldaan.

Datum

-

- 20

Plaats
partner 1

partner 2

Handtekening:

Let op!
Lever dit formulier en het bijbehorende formulier “akkoordverklaring vrije trouwlocatie” uiterlijk 2 maanden voor de trouwdatum
ingevuld en ondertekend in bij de balie van de afdeling Services, onder betaling van de hiervoor verschuldigde leges.
Bij latere inlevering kunnen wij niet garanderen dat het huwelijk op de gewenste plaats en datum kan plaatsvinden.

Deze aanvraag met bijlagen kunt u indienen bij:
Gemeente Gouda
Afdeling Services
t.a.v. burgerlijke stand
Postbus 1086
2800 BB Gouda

afdeling Services
Burgerlijke stand
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
fax (0182) 588 658
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

277213.01

Akkoordverklaring

Invullen met zwarte pen
en in blokletters

vrije trouwlocatie

Ondergetekende, eigenaar / beheerder van:
Naam locatie:
Vestigingsadres:
Postcode en plaatsnaam:

is akkoord met de éénmalige aanwijzing van bovengenoemde locatie als “huis der gemeente” voor de
huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie die zal plaatsvinden op:
-

Op:
Om:

- 20
uur

Tussen (namen echtpaar/partners):

minuten
en

verklaart dat de locatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen;
de locatie is toegankelijk voor mindervalide;
de locatie is niet strijd met de openbare orde en goede zeden;
de locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar dat wil zeggen dat de deuren niet afgesloten mogen w
 orden en dat
de locatie voor iedereen vrij toegankelijk is.
• de locatie is geen gebedshuis
Huwelijken/geregistreerd partnerschappen worden uitsluitend voltrokken in de openbaarheid. Huwelijksvoltrekking/geregistreerd
partnerschap in een woonhuis is daarom niet toegestaan.

en gaat er mee akkoord dat de gemeente Gouda niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe dan ook
genaamd en waaronder ook de wettelijke aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen
en/of schade, hoe dan ook genaamd, aan het pand en/of aan het interieur.

Ondertekening
Naam eigenaar/beheerder:
Naam bedrijf/locatie:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:

Datum

Handtekening:

-

- 20

Plaats

