Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN
www.oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: 0315-292292

Aanvraagformulier trouwen op locatie
Ondergetekenden
Naam en voorletters (1)
Naam en voorletters (2)
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum en tijdstip huwelijk /
geregistreerd partnerschap

Verzoeken toestemming om de huwelijksvoltrekking / registratie
partnerschap te laten plaatsvinden op de volgende locatie:
Omschrijving / Naam
Adres
Functie van de locatie
Naam eigenaar
Telefoonnummer eigenaar

Voorwaarden en eisen met betrekking tot de locatie:
•
•

•
•
•

De locatie is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oude IJsselstreek.
De locatie moet tijdens de voltrekking smaakvol zijn aangekleed. De gemeente houdt zich
niet bezig met aankleding en inrichting; dit moet u zelf in overleg met de beheerder
verzorgen.
Er dient een omkleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig te zijn.
Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben na de voltrekking van het
burgerlijk huwelijk.
De eventuele kosten verbonden aan het gebruik van de locatie komen geheel ten laste
van het bruidspaar.

Aandachtspunt:
•

Er zal geen gastheer of gastvrouw van de gemeente aanwezig zijn. U dient zelf te zorgen
voor een gastheer of ceremoniemeester die uw gasten ontvangt.
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Ondertekening
Naam
Plaats

Datum

Handtekening 1

Handtekening 2

Toestemming eigenaar / beheerder
U verklaart als eigenaar / beheerder van de locatie toestemming te geven op uw locatie
voor het voltrekken van bovengenoemd huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Naam eigenaar
Locatie
Naam bruidspaar / partners
Datum voltrekking
Handtekening

Bij uw aanvraag trouwen op locatie moeten de volgende stukken worden overlegd:
•
•
•
•

Het aanvraagformulier moet drie keer ondertekend zijn: door u beiden, en door de
eigenaar of beheerder van de locatie.
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar c.q. beheerder van de locatie
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de beide aanvragers
Een schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. beheerder van de locatie (zie
hierboven)

Uw verzoek verzenden aan:
Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek
Taakveld Burgerzaken
Postbus 42
7080 AA Gendringen
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