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Naam  Man  Vrouw 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Plaats 

 en 

Naam  Man  Vrouw 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer(s) 

E-mailadres(sen)

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap

Dag Datum Tijdstip 

3. Gegevens van de locatie

Naam locatie 

Adres 

Aanwijzen eenmalige trouwlocatie 
Met dit formulier vraagt u de gemeente om een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie voor 
het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Neem de complete aanvraag mee naar uw afspraak op het gemeentehuis als u de melding van het 
voorgenomen huwelijk komt doen. Zorg ervoor dat de gemeente Midden-Delfland de aanvraag in elk 
geval minimaal 3 maanden voor de dag van uw huwelijk of partnerschap heeft ontvangen.

In te vullen door het bruidspaar

1. Gegevens bruidspaar

Waar op de locatie wordt 
de ceremonie gehouden
(bijvoorbeeld op openbaar 
terrein, in een publiek of 
particulier gebouw of in de 
tuin) 
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4. Verklaring

• Wij verklaren dat deze locatie:
o niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en goede smaak
o voldoet aan de eisen van brandveiligheid
o voldoende ruim is en voldoet aan de eisen van hygiëne
o tijdens de ceremonie beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen
o tijdens de ceremonie openbaar toegankelijk is

• Wij stellen de gemeente Midden-Delfland niet aansprakelijk als het huwelijk of partnerschap om 
welke reden dan ook niet op de bedoelde locatie kan plaatsvinden. Verder vrijwaren wij de 
gemeente Midden-Delfland van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van 
het huwelijk of partnerschap op de genoemde locatie.

• Wij zijn ons ervan bewust dat het gemeentehuis van Midden-Delfland niet dient als reservelocatie 
voor het geval het huwelijk of partnerschap niet door kan gaan op de eerder genoemde locatie.

• Wij zijn ons ervan bewust dat dit verzoek uitsluitend betrekking heeft op deze ceremonie.

• Wij zijn er mee bekend dat de gemeente Midden-Delfland kosten in rekening brengt als wij het 
huwelijk of partnerschap annuleren.

• Wij zijn ons ervan bewust dat wij wijzigingen in datum en tijdstip tijdig doorgeven aan de 
gemeente Midden-Delfland.

• Het bruidspaar draagt zorg voor de volgende zaken en is zich ervan bewust dat bij in gebreke 
blijven hiervan het huwelijk of partnerschap mogelijk niet door kan gaan:

o Een maatschappelijk passende situatie om een huwelijk of partnerschap te voltrekken
o De openbaarheid van de locatie tijdens de ceremonie
o Alle kosten voor gebruik van de locatie en de aldaar aanwezige of gebruikte middelen
o De voorwaarde dat de ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) naar 

behoren en ongestoord de werkzaamheden kan verrichten
o Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor het boeken van een trouwambtenaar. 

Plaats Datum 

Handtekening 
Handtekening 
partner 

6. Ondertekening

De eenmalige trouwlocatie is 
tussen deze tijden in gebruik

Het maximaal aantal gasten 
dat gelijktijdig aanwezig is

Het maximaal aantal auto's 
dat gelijktijdig aanwezig is

5. Overige vragen
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In te vullen door de eigenaar of beheerder van de locatie 

1. Gegevens over de locatie

Naam locatie 

Eigenaar locatie 

Beheerder locatie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres

2. Datum en tijdstip huwelijk/partnerschap

Dag Datum Tijdstip 

3. Verklaring

Hierbij verklaar ik de gemeente Midden-Delfland toestemming te verlenen om deze locatie eenmalig 
aan te wijzen en te gebruiken als ‘huis der gemeente’ voor het voltrekken van het huwelijk of 
partnerschap tussen eerder genoemd bruidspaar op bovenstaande datum en tijdstip. 

Ik verklaar dat de locatie: 
• niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en goede smaak
• niet verbonden is met een kerkelijk geloof
• voldoende ruim, verlicht en verwarmd is en voldoet aan de eisen van hygiëne
• openbaar is voor iedereen die de ceremonie wil bijwonen
• toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking
• beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen
• voldoet aan de veiligheidseisen om het gelijktijdig aantal aanwezige personen in de locatie

aanwezig te laten zijn
• voldoet aan alle bouwconstructieve eisen en eisen van brandveiligheid. Ik geef de brandweer

toestemming om de locatie hierop te controleren indien nodig.

Daarnaast ben ik mij bewust dat de gemeente tijdens de ceremonie de zeggenschap overneemt 
over de gang van zaken rondom de ceremonie.

Ik zorg dat de ambtenaar van de burgerlijke stand beschikking heeft over: 
• een tafel en vier stoelen
• een toilet
• een adequate geluidsinstallatie als de akoestiek niet voldoende is
• een aparte ruimte waar hij of zij zich kan omkleden en voorbereiden
• alle bijstand die nodig is om de werkzaamheden ongestoord te kunnen verrichten en
• twee parkeerplekken dichtbij de locatie



Blz. 4 van 4 

Verder verklaar ik dat de gemeente Midden-Delfland: 
• geen kosten in rekening worden gebracht voor de aanwijzing van de locatie tot ‘huis der 

gemeente’ en het gebruiken van de locatie voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschap

• niet door mij noch door een ander namens de locatie aansprakelijk gesteld wordt als het huwelijk 
of partnerschap om welke reden dan ook niet op de deze eenmalige locatie kan plaatsvinden

• wordt gevrijwaard van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van het 
huwelijk of partnerschap op deze eenmalige locatie  

4. Ondertekening

Plaats Handtekening 

Het bruidspaar neemt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier mee naar de 
afspraak op het gemeentehuis als zij de melding van het voorgenomen huwelijk doen.

Datum
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