Aanvraagformulier voor huwelijksvoltrekking c.q.
partnerschapsregistratie op een locatie naar keuze
Hierbij verzoeken ondergetekenden:
Naam en voorletters: ……………………………………..

en: …………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………….

Postc. en woonpl.:

…………………………………………………………………….

hun voorgenomen huwelijk/registratie op ……………………………… te laten voltrekken op het adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Soort pand (b.v. woonhuis, museum, boerderij, horecagelegenheid):
………………………………………………………………………………..……………………………………..
Voorts verklaren ondergetekenden op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaraan de locatie van
hun keuze moet voldoen om aangewezen te worden als “gemeentehuis” en de gemeente Pekela en
de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand te vrijwaren van schadeaanspraken indien de locatie
niet, niet tijdig, dan wel niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksvoltrekking of registratie en voor
schadeaanspraken met betrekking tot situaties waarbij het gezelschap of de locatie op enigerlei wijze
schade oploopt.

Handtekeningen:

………………………………………

………………………………………

Verklaring van toestemming
Ondergetekende:

………………………………………………………………………………..……..

Naam en voorletters:

………………………………………………………………………………..……..

Adres:

………………………………………………………………………………..……..

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…..
Locatie huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie:

………………………………………………..

verklaart als eigenaar/beheerder van bovenvermeld pand toestemming te verlenen voor
bovengenoemde huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in dit pand.
Voorts verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaraan de locatie van
hun keuze moet voldoen om aangewezen te worden als “gemeentehuis” de gemeente Pekela en de
(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand te vrijwaren van schadeaanspraken indien de
huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie door welke oorzaak dan ook geen doorgang kan
vinden danwel dat de locatie of de inboedel op enigerlei wijze schade oploopt.

Handtekening:

………………………………………………………

Artikel 4. Locatie
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.
de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente
hun wettelijke taken verrichten.
een verzoek om aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, anders dan onder 2, kan
alleen schriftelijk worden gedaan door de partners die een huwelijk wensen te sluiten of een
partnerschap willen laten registreren.
de aanwijzing is alleen van toepassing voor de in het aanwijzigingsbesluit genoemde
huwelijk/registratie, locatie en datum.
voorafgaande aan een in lid 3 bedoeld verzoek dient de huwelijks- of partnerschapsaangifte
te hebben plaatsgevonden.
een burgerlijke huwelijksvoltrekking kan ook plaatsvinden in een gebouw dat doorgaans
wordt gebruikt voor een eredienst, echter er dient sprake te zijn van een duidelijk herkenbare
scheiding in tijd tussen beide ceremonies.
bij het verzoek, bedoeld onder 3, dient tevens een toestemmingsverklaring van de
eigenaar/gebruiker van de betreffende locatie te worden overgelegd.
een locatie dient, om als gemeentehuis te worden aangewezen, aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
a. er moet sprake zijn van een gebouw;
b. de locatie en de ruimte in de locatie moet passend en voor een ieder toegankelijk zijn,
zulks ter beoordeling aan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
c. de locatie moet zijn voorzien van algemene faciliteiten zoals een toiletvoorziening en een
aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
d. de algemene (brand)veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.

