
 

 

Aanvraag huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op een eenmalige locatie 
 
Aanstaande echtgenoten /partners 
 
    Partner 1    Partner 2 
 
Naam    : …………………………………………  ……………………………………….. 
 
Adres    : …………………………………………  ……………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats : ………………………………………..  ……………………………………….. 

 
Telefoonnummer  : ………………………………………..  ……………………………………….. 
 
E-mail    : ………………………………………..  ……………………………………….. 
 
 

 
Huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 
 
Datum en tijd   : ………………………………………… om:…………………………………. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Gewenste locatie 
 
Naam locatie   : ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres    : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Beschrijving locatie  
(gebouw, boot, tent,….)  : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Datum en ondertekening 
 
Door ondertekening van het formulier verklaart het paar: 

- ervan op de hoogte te 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 gesteld aan een trouwlocatie, de ambtenaar de 
bevoegdheid heeft af te zien van de sluiting van huwelijk/de partnerschap; er is dan geen recht op restitutie van 
de betaalde leges; 

- indien de weersomstandigheden dit naar mening van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand 
toelaten kan de huwelijksvoltrekking op het terrein of aan dek van de trouwlocatie plaatsvinden. Een nabij gelegen 
overdekte uitwijkruimte moet wel aanwezig zijn; 

- ervan op de hoogte te zijn dat de gemeente Súdwest-Fryslân niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele 
schade. 

 
Plaats en datum   : ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Handtekeningen   : Partner 1   Partner 2 
 
       
      …………………………………………………….. …………………………………………………….. 
 
 
      Kopie geldig legitimatiebewijs beide partners bijvoegen 
 

 



 

 

 
 
 

Instemmingsverklaring eigenaar/beheerder eenmalige locatie 
 
Naam eigenaar/beheerder : ……………………………………………………………………………………………………. 
+ adres    : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam locatie   : ……………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………………………………………. 
E-mail    : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
De eigenaar/beheerder is akkoord met de eenmalige aanwijzing van: 
 
Locatie    : ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres    : ……………………………………………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………... 
 
als “huis der gemeente” voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie die zal plaatsvinden 
op: 
Datum    : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tijdstip    : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam partner 1   : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam partner 2   : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bij dit verzoek gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die gelden voor een eenmalige locatie. 
 
De locatie moet binnen de grenzen van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn. Dit geldt ook voor een voltrekking op een boot; 
De eigenaar/beheerder zorgt dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is; hieronder val ook de toegankelijkheid 
voor mindervaliden; 
De locatie is niet in strijd met de openbare orde, goede smaak en zeden. De eigenaar/beheerder  zorgt dat in de “trouwzaal” 
voldoende stoelen voor de gasten, evenals een tafel (voor het tekenen van de akte) en een lessenaar voor de (buiten) 
gewone ambtenaar burgerlijke stand; 
De eigenaar/beheerder zorgt dat er een (kleine) ruimte beschikbaar is waar de ambtenaar zich kan omkleden; 
Indien de weersomstandigheden dit naar mening van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand toelaten kan de 
huwelijksvoltrekking op het terrein of aan dek van de trouwlocatie plaatsvinden. Een nabijgelegen overdekte uitwijkruimte 
moet wel aanwezig zijn; 
De eigenaar/beheerder gaat er mee akkoord dat de gemeente Súdwest-Fryslân niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe ook 
genaamd, aan het pand en/of aan het interieur; 
De eigenaar/beheerder zorgt dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de richtlijnen van de brandweer, 
in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten. 
 
 

Plaats en datum   : …………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening eigenaar/beheerder : ………………………………………………………………………………  
   
 
 
 


