
 

Verzoek trouwlocatie naar keuze 

Deze aanvraag levert u in of stuurt u op naar de gemeente Harderwijk, ter attentie van de Stadswinkel. 

Uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum of datum (omzetting)registratie partnerschap vraagt u 

toestemming voor de trouwlocatie
1
 naar keuze. U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.  

 

Gegevens bruidspaar/ partnerschapspaar  

 

Naam bruid(egom) / partner 1 : ____________________________________________________________ 

 

Naam bruid(egom) / partner 2 : ____________________________________________________________ 

 

 

Gegevens huwelijksvoltrekking of (omzetting) registratie partnerschap 

 

Datum : ____ / ____ / ________  

 

Tijdstip : ____ / ____ uur  

 

 

Gegevens over de trouwlocatie van uw keuze 

Bij keuze voor een buitentrouwlocatie geeft u ook een binnentrouwlocatie op. Deze zijn allebei op hetzelfde 

terrein. Bij slecht weer wijkt u uit naar deze binnentrouwlocatie. 

 

Keuze trouwlocatie : _____________________________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________________________ 

  binnentrouwlocatie     buitentrouwlocatie 

 

Bij slecht weer is de binnentrouwlocatie : ____________________________________________________ 

 

Contactpersoon keuzetrouwlocatie : ____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer contactpersoon : ____________________________________________________ 

 

 

Gegevens ondertekening 

 

Handtekening bruid(egom) / partner 1 : ______________________________________________________ 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ___________________________________________________ 

 

 

Handtekening bruid(egom) / partner 2 : ______________________________________________________ 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ___________________________________________________ 

 

 

Bijlagen  

* kopie legitimatiebewijzen van het bruidspaar / partnerschapspaar  

* overeenkomst met eigenaar / beheerder van de trouwlocatie

                                                      
1
 Met trouwlocatie wordt ook de trouwlocatie voor (omzetting van ) partnerschapsregistratie bedoeld  



 

Eisen 

- De trouwlocatie moet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid en openbaarheid, veiligheid, 

openbare orde en goede zeden en goede smaak:  

- De trouwlocatie moet zich bevinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Harderwijk.  

- De trouwlocatie moet tijdens de ceremonie openbaar zijn. De trouwlocatie moet toegankelijk zijn 

voor mindervaliden.  

- De trouwlocatie moet beschikken over voldoende parkeervoorzieningen. 

- Een huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie kan in de buitenlucht plaatsvinden. Er 

moet op hetzelfde terrein wel een mogelijkheid zijn uit te wijken naar een binnentrouwlocatie.  

- De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. (bv begraafplaats, 

coffeeshop of een bordeel)  

- De trouwlocatie moet representatief zijn, als huis der gemeente en passen bij de ceremonie van 

een huwelijk of de (omzetting van) partnerschapregistratie.  

- De trouwlocatie moet voldoen aan de gebruikelijke bouwtechnische eisen.  

- Het gebruik van het gebouw als trouwlocatie mag niet in strijd met de bestemming zijn. 

- De eigenaar/beheerder van het gebouw moet voorzover van toepassing voldoen aan de 

vergunningsplicht. 

- De huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie vindt plaats door een (buitengewoon) ambtenaar 

van de burgerlijke stand. De trouwambtenaar is de gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend 

verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 

- De verantwoordelijkheid dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de 

richtlijnen van de brandweer, in ieder geval voor wat betreft de gebruiksvergunningen, 

bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten ligt bij de eigenaar/beheerder. 

- Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie sluiten een overeenkomst. De 

gemeente maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst. De gemeente is niet verantwoordelijk 

voor problemen die zich zouden kunnen voordoen met de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten. 

- Er moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke 

stand aanwezig zijn. 

- De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor de inrichting en aankleding en de 

benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor rekening van het bruidspaar. 

- Als de trouwlocatie een gebouw is met een religieuze bestemming (bijvoorbeeld een kerk of 

moskee) en er ook een religieus huwelijk plaatsvindt, moet het burgerlijk huwelijk vóór het 

religieuze huwelijk plaatsvinden. 

- Naast gebouwen kunnen ook vaartuigen aangewezen worden. Zij moeten hun reguliere ligplaats 

hebben in de gemeente Harderwijk en tijdens de ceremonie aan wal liggen. 

- De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de trouwlocatie op dag van de 

huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de 

plechtigheid. 

- Voor vastlegging van de datum van het huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie in 

de huwelijksagenda van de gemeente wordt het schriftelijke verzoek en de overeenkomst tussen 

het bruidspaar en eigenaar/beheerder van de trouwlocatie overgelegd in de Stadswinkel van de 

gemeente Harderwijk. 

- Het verzoek met de overeenkomst moet 3 maanden vóór de datum van het huwelijk of de 

(omzetting van) partnerschapsregistratie zijn overgelegd om tot aanwijzing als trouwlocatie over te 

kunnen gaan. Voor overeenkomsten die op een later tijdstip worden overgelegd, moet er rekening 

mee worden gehouden dat de aanwijzing als trouwlocatie niet op tijd kan worden gehonoreerd. 

- Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing als 

huwelijkstrouwlocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan of als er geen 

(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is. 

- Het bruidspaar moet ervan op de hoogte zijn dat ingeval de veiligheid van de (buitengewoon) 

ambtenaar van de burgerlijke stand niet gegarandeerd is en/of wanneer niet wordt voldaan aan de 

eisen die zijn gesteld aan een trouwlocatie, de ambtenaar de bevoegdheid heeft af te zien van de 



sluiting van het huwelijk/de partnerschap (er is dan geen recht op teruggave van (of een deel van) 

de betaalde leges). 

 

 


