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Met dank aan de bruidsparen waarvan
wij de foto’s mochten publiceren:

H

Arjan en Lisa Aartsen
(fotograaf Henk Langenberg)

heidevelden en het water. De trouwambtenaar zorgt in overleg met u

Mark Petersen en Rebecca KoopsPetersen
(fotograaf Patrick de Gier)

eeft u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te laten
registreren? Wij verheugen ons u te mogen ontvangen in onze

historische stad omringd door prachtige bossen, zandverstuivingen,
voor een goede voorbereiding. Op een prachtige locatie met een speech
op maat en in het bijzijn van de belangrijkste mensen in uw leven,
wordt uw trouwdag een dag om

Marius en Valery de Vente
(fotograaf CaptureLove)

nooit te vergeten.

Jan en Lammy Ouwendorp

In deze brochure staat wat er allemaal bij komt
kijken om te trouwen of een partnerschap te laten
registreren in de gemeente Harderwijk. Ook leest u
wat u van ons kunt verwachten en hoe wij hierbij
kunnen helpen.

Het melden van uw voorgenomen huwelijk kan in
persoon of schriftelijk. Als u ervoor kiest om dit in
persoon te doen, dient u hiervoor een afspraak te
maken.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Na het huwelijk mogen zowel u als uw partner
elkaars naam gebruiken. De ambtenaar bespreekt
met u het naamgebruik bij de ondertrouw. Het
naamgebruik gaat slechts over de manier waarop
u aangeschreven wilt worden. Uw eigen
(geslachts)naam wijzigt niet en het naamgebruik
staat ook niet in het trouwboekje.

U kunt kiezen tussen een huwelijk of het laten
registreren van het partnerschap.
De voorbereiding is hetzelfde. Als wij in deze
brochure over trouwen of huwelijk spreken,
bedoelen wij ook partnerschapsregistratie.

Wij vinden het belangrijk dat u nog

Kosten
Naast de kosten voor het voltrekken van een
huwelijk, betaalt u ook voor het trouwboekje en
de locatie. De kosten voor de voltrekking kunnen
jaarlijks wijzigen. Kijk op www.harderwijk.nl/
trouwen voor de actuele tarieven.

lang en met veel plezier aan uw

Informatie

De trouwambtenaar bespreekt met u

Heeft u nog vragen over het huwelijk of geregistreerd partnerschap, neem dan contact op met
domein Samenleving, tel. 0341 411 911.

de gang van zaken rondom uw voor-

Colofon
Dit is een uitgave van de Gemeente Harderwijk.
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trouwdag terugdenkt. U kunt echter
alleen trouwen als u aan een aantal
wettelijke regels hebt voldaan.

genomen huwelijk.

Vastleggen van uw trouwdatum
Wanneer u heeft besloten om in de gemeente
Harderwijk te trouwen en de trouwdatum heeft
bepaald, dan kunt u contact opnemen met ons
Klant Contact Centrum om de trouwdatum vast te
laten leggen. Doet u dit wel ruim van te voren,
zodat u voorkomt dat de datum al bezet is. Wilt u
op een andere locatie trouwen, neemt u dan eerst
contact op met een medewerker van de locatie.
De medewerker van de locatie neemt dan contact
op met de gemeente voor de beschikbaarheid van
een trouwambtenaar. Zodra een trouwambtenaar
beschikbaar is, kan uw trouwdatum definitief
gereserveerd worden bij de locatie.
U kunt in de gemeente Harderwijk trouwen van
maandag 8.00 uur tot zaterdag 23.30 uur.

Melding van uw huwelijk
Scheepswerf Veluvia met

Gasterij De Helling

Van der Valk hotel

Harderwijk

Voordat u kunt trouwen moet u dit eerst melden
bij de gemeente waar u wilt gaan trouwen. De
wettelijk verplichte termijn tussen deze melding
en het huwelijk is minimaal 14 dagen en maximaal
1 jaar.

Uw naam na het huwelijk

Verschillende soorten huwelijken

Trouwlocaties

In de gemeente Harderwijk kunt u kiezen voor de
volgende dagen en tijdstippen om te trouwen:

De gemeente Harderwijk heeft prachtige locaties
waar u kunt trouwen. Alle locaties hebben een
eigen karakter; modern, klassiek of avontuurlijk,
er is voor ieder wat wils.

Het gratis huwelijk
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op maandag
om 8.00 uur en 8.15 uur in een spreekkamer in het
stadhuis. Hierbij zijn, behalve getuigen, geen
gasten aanwezig. Het huwelijk wordt voltrokken
door een medewerker van de Stadswinkel. De
ceremonie duurt ongeveer 5 minuten.

De moderne trouwzaal

in het Stadhuis

De histor

- Stadsmuseum
Het Stadsmuseum is omringd door de geschiedenis van Harderwijk. In het museum kunt u trouwen
in de ontvangstzaal en de tuinkamer.
De ontvangstzaal biedt ruimte voor maximaal
30 personen.

Trouwen in het stadhuis of het oude
stadhuis

Het 100-euro huwelijk
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op dinsdagof donderdagmorgen om 11.00 uur. De voltrekking
duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats in het
stadhuis. Gasten zijn welkom. U krijgt geen
persoonlijke toespraak, maar een standaard
toespraak. Het huwelijk kan alleen voltrokken
worden door een van de gemeentelijke trouwambtenaren.
Het volledige huwelijk
Het volledige huwelijk is mogelijk op diverse
tijdstippen, duurt ongeveer 25 minuten en u kunt
zelf een trouwlocatie kiezen. Het huwelijk wordt
voltrokken door een trouwambtenaar en gasten
zijn uiteraard welkom. Vooraf aan het huwelijk
vindt een voorgesprek plaats met u en de trouwambtenaar, waarbij de ceremonie wordt doorgenomen en u uw wensen kenbaar kunt maken.
De trouwambtenaar zorgt voor een persoonlijke
toespraak rondom het jawoord.

De ruimte is geschikt voor groepen tot 100
personen. Het is mogelijk om een receptie te laten
verzorgen.

Trouwt u in het stadhuis of op het oude stadhuis,
dan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel
via telefoon 0341 411 911. Het stadhuis heeft een
moderne en sfeervolle zaal waar het bruidspaar
onder ‘de sterrenhemel’ zit. De zaal heeft ruimte
voor 50 zitplaatsen en 20 staplaatsen.
Het oude stadhuis is een prachtig historisch
gebouw aan de Markt in de Binnenstad met een
bordes voor een onvergetelijke familiefoto. De zaal
biedt ruimte voor 50 zitplaatsen en 30 staplaatsen.

- Kasteel De Essenburgh (Hierden)
Een eeuwenoud kasteel buiten Harderwijk uit 1648
met een statige, sfeervolle en romantische aanblik.
De trouwceremonie vindt in de knusse hal van het
kasteel plaats. Van mei tot en met september is er
ook de mogelijkheid om buiten te trouwen. Bij
slecht weer kunt u naar binnen uitwijken. In het
prachtige park eromheen of op het bordes zijn er
volop fotomogelijkheden. De ruimte is geschikt
voor 28 zitplaatsen en 50 staplaatsen op de trappen of op de galerij. Het is mogelijk om een receptie en feest te laten verzorgen. U kunt ook in het
kasteel overnachten.

Het stadhuis en het oude stadhuis bieden ruime
mogelijkheden om te trouwen. In het stadhuis
kunt u uw huwelijk laten voltrekken van maandag
tot donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op
vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. In het oude
stadhuis kunt u uw huwelijk laten voltrekken van
maandag 8.00 uur tot zaterdag 23.30 uur.

- Hotel Harderwijk
Van der Valk hotel is midden gelegen op de
Veluwe en heeft een aparte zaalruimte voor huwelijken die het hotel naar uw wensen kan inrichten.
De zaal biedt ruimte voor 25 tot 750 personen. Het
is ook mogelijk om een receptie en feest te laten
verzorgen.

Hieronder leest u waar u nog meer in onze
gemeente kunt trouwen:
- Catharinakapel
Een uitzonderlijke trouwlocatie in een kapel uit
1502 met prachtige, gebrandschilderde ramen.

ische trouw zaal in

aan de Markt
het oude stadhuis

- Veluvia
De scheepswerf Veluvia is gelegen op een unieke
historische locatie in Harderwijk die gerestaureerd
is om de sfeer van 1925 terug te brengen.
Op Veluvia trouwt u in een nautische sfeer met het
comfort en gemak van nu.

Een trouwlocatie kiezen
Het is mogelijk om een locatie eenmalig aan te
wijzen als trouwlocatie. Niet iedere locatie is
daarvoor geschikt. Kijk op www.harderwijk.nl/
trouwen voor de voorwaarden waaraan een
trouwlocatie moet voldoen. Daar vindt u ook het
aanvraagformulier voor het eenmalig aanwijzen
van een trouwlocatie.

Trouwambtenaar
Uw huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, de
officiële benaming voor een trouwambtenaar. De
gemeente Harderwijk heeft vier professionele
trouwambtenaren in dienst. Heeft u een bevriende
kennis die in een andere gemeente al huwelijken
voltrekt en wilt u graag dat hij/zij uw huwelijk
voltrekt, dan is dat ook mogelijk. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met
domein Samenleving, telefoon 0341 411 911.
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