AANVRAAGFORMULIER
Huwelijk / geregistreerd partnerschap op een zelf gekozen locatie
Gegevens aanvragers:
Partner 1

Partner 2

Naam en voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail adres:
Gegevens huwelijk of geregistreerd partnerschap
Datum en tijdstip huwelijk of
Datum:
Geregistreerd partnerschap

Tijdstip:

Gegevens locatie
Naam locatie:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Gegevens eigenaar / beheerder locatie
Eigenaar
Naam en voorletters:
Adres en woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:

Beheerder

Invullen indien ceremonie plaatsvindt in een voorziening (bijv. Feesttent)
Soort voorziening:
(constructietekening met
vermelding van materialen
bijvoegen)
Uitwijklocatie, zijnde een gebouw
op hetzelfde perceel gelegen:
(tevens adres en contactgegevens
vermelden)
Formulier opsturen/afgeven (minimaal 12 weken vooraf)
Gemeente Cranendonck, t.a.v. klantencontact, Postbus 2090, 6020 AB Budel,
Bezoekadres: Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.
Invullen indien ceremonie plaatsvindt op een vaartuig
Ligplaats van het aangemeerde
vaartuig: (duidelijk omschrijven
Benaming, type en
registratienummer van het
vaartuig:

Voorwaarden
Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaren de partners 1 en 2 en de eigenaar van de beoogde
trouwlocatie:
• de locatie voor de duur van de plechtigheid (huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap) ter
beschikking te stellen aan de gemeente Cranendonck;
• de locatie voor iedereen goed bereikbaar is;
• de locatie en voltrekking voor iedereen toegankelijk (=openbaar) is;
• verantwoordelijk te zijn voor de inrichting en de aankleding van de locatie, waarbij ten minste het
volgende aanwezig is:
o Een tafel en een voldoende aantal zitplaatsen;
o Gelegenheid voor de trouwambtenaar om zich om te kleden en te verzorgen;
o Sanitaire voorzieningen;
• garant staan voor de veiligheid van de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand die het
huwelijk voltrekt of het partnerschap registreert en de gastvrouw die eventueel bij de ceremonie
aanwezig is;
• te voorzien in een plan van uitwijk indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie
plaatsvindt in of onder een voorziening (bijvoorbeeld een feesttent), waarbij in geval van nood
uitgeweken kan worden naar een gebouw gelegen op hetzelfde perceel, dat voor de duur van de
plechtigheid aan de gemeente ter beschikking zal staan;
• dat bij de gemeente Cranendonck geen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de
locatie;
• ermee akkoord te gaan dat de gemeente Cranendonck niet aansprakelijk is voor enig letsel aan
personen en/of schade aan de trouwlocatie (inclusief pand en interieur) en/of schade aan derden
vanwege de plechtigheid.
Let op!:
De melding of aanvraag in verband met de organisatie van een activiteit of evenement, bijvoorbeeld het
plaatsen van een partytent, maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag. Voor informatie hierover kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving van de gemeente Cranendonck,
telefoon 14 0495 of per e-mail klantencontact@cranendonck.nl .
Datum: ………………………………………………………
Handtekening partner 1

Handtekening partner 2

………………………………………

…………………………………….

Handtekening eigenaar beoogde trouwlocatie

……………………………………

Formulier opsturen/afgeven (minimaal 12 weken vooraf)
Gemeente Cranendonck, t.a.v. klantencontact, Postbus 2090, 6020 AB Budel,
Bezoekadres: Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

CONTRACT TEN BEHOEVE VAN VOLTREKKING HUWELIJK / REGISTRATIE PARTNERSCHAP
OP LOCATIE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK
De ondergetekenden,
a. de a.s. partners: …………………………………………………….……… en …………………………………………………….………
(voorletters en geslachtsnaam)
(voorletters en geslachtsnaam)
hierna te noemen de partners;
b. de eigenaar / beheerder van de locatie: …………………………………………………….………
(voorletters en geslachtsnaam)
hierna te noemen de beheerder;
Overwegende dat de partners de voltrekking van hun huwelijk / het registreren van hun partnerschap
willen laten plaatsvinden in de locatie: ………………………………………………………………….
(naam en adres van de locatie)
Zijn overeengekomen als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

het huwelijk / de registratie van het partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde
locatie op ……………………………..... (datum), om ………….uur (tijdstip);
de locatie is voor dit doel beschikbaar van ………… uur tot ………… uur;
de beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting / registratie van het partnerschap
ter beschikking van de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting / registratie van het
partnerschap wordt bepaald door de gemeente Cranendonck.
Gedurende deze periode heeft de locatie de status van “huis der gemeente”;
de locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting / registratie van het partnerschap voor iedereen vrij
toegankelijk;
in het geval de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor
rekening van de partners;
in de locatie dient minimaal aanwezig te zijn een tafel, stoelen en voldoende verlichting. Aanpassing
aan de inrichting en/of aankleding van de locatie door de partners is uitsluitend mogelijk na
toestemming van de beheerder. Het aanbrengen van aanpassingen en het terugbrengen in de
oorspronkelijke staat geschiedt op kosten van de partners en/of beheerder;
indien de partners en/of beheerder niet voldoen aan enige bepaling uit deze overeenkomst kan de
gemeente besluiten de huwelijkssluiting / registratie van het partnerschap niet op de
overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden;
de partners vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als
gevolg van het gebruik door de partners van de locatie.

Aldus overeengekomen te ………………………………………… op ……………………………………

Handtekeningen partners,

Handtekening beheerder,

Deze overeenkomst wordt van kracht na een positief besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Cranendonck.

