FORMULIER
Aanwijzing locatie huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

U dient het formulier zo volledig mogelijk ingevuld en met de bijbehorende tekeningen en
andere bijlagen te zenden aan gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
Door het aanvraagformulier niet goed of onvolledig in te vullen, loopt u het risico dat de
aanvraag niet in behandeling wordt genomen met als gevolg dat de gevraagde vergunning niet
wordt verleend. De aanvraag dient bij voorkeur minimaal acht weken voor aanvang te worden
ingediend. Indien een vergunningaanvraag minder dan drie weken voor aanvang wordt
aangevraagd, kan niet worden gegarandeerd dat vergunning wordt verleend.
1. PERSOONSGEGEVENS VAN AANSTAANDE BRUIDSPAAR OF DE AANSTAANDE
PARTNERS
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
en
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

hierna te noemen partners:
verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd voor de
duur van hun huwelijksvoltrekking respectievelijk partnerschapsregistratie de navolgende
locatie aan te wijzen als huis van de gemeente:
Adres
Postcode en woonplaats

Uitwijkmogelijkheid op de locatie in geval van minder goede weersomstandigheden :
Adres
Postcode en woonplaats
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en verklaren daartoe:

1. het huwelijk/geregistreerd partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde
locatie op
datum
2. de locatie is voor de plechtigheid beschikbaar:
van
uur tot
tijdstip

uur

3. de beheerder/rechthebbende stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter
beschikking van de gemeente Landerd. De gemeente Landerd is hiervoor aan de
beheerder van en/of de rechthebbende op de locatie geen vergoeding verschuldigd;
4. ingeval wordt verzocht om de aanwijzing van een voer-, vaar- of luchtvaartuig, zal dit
voer- vaar- of luchtvaartuig gedurende de plechtigheid niet in beweging zijn;
5. Zich te houden aan de voorwaarden waaraan een trouwlocatie moet voldoen en de
brandveiligheidstips (zie pagina 3 en 4).

AANDACHTSPUNTEN:


Het reserveren van huwelijks-/partnerschapslocatie, anders dan in het gemeentehuis, is
een verantwoordelijkheid van het bruidspaar/geregistreerde partners zelf.



De kosten voor het gebruik van de locatie rechtstreeks wordt door de betreffende
beheerder/rechthebbende aan het bruidspaar/geregistreerde partners in rekening
gebracht, en staat daarom los van de leges die de gemeente Landerd in rekening brengt
voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap.
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Voorwaarden waaraan een trouwlocatie moet voldoen


De huwelijkslocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Landerd;



De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk. Huwelijken
worden uitsluitend in de openbaarheid voltrokken;



De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk
aanvaardbaar is. De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der
gemeente;



De huwelijksvoltrekking wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand ((b)abs) zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 en 2 van het reglement
Burgerlijke Stand. De (b)abs is verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen
van het huwelijk;



Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden
gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een
zogenoemde gebruiksvergunning geldt het aantal van maximaal 50 personen niet;



Het bruidspaar en de eigenaar, beheerder of gebruiker van de locatie sluiten een
(privaat rechterlijke) overeenkomst waarbij de gemeente Landerd geen partij is. In deze
overeenkomst wordt een clausule opgenomen dat de gemeente Landerd gevrijwaard
wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van
toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de brandveiligheid van de locatie de
eigenaar, beheerder of gebruiker van de locatie verantwoordelijk is;



Het bruidspaar en eigenaar, beheerder of gebruiker zijn verantwoordelijk voor de
inrichting en aankleding van de locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen en
voldoende verlichting aanwezig zijn. Verder moeten de normale voorzieningen
aanwezig zijn die voor het gebruik van de locatie noodzakelijk zijn. Denk aan een
alternatief bij slecht weer;



In de locatie moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (b)abs aanwezig zijn;



De eventuele vergoeding die de eigenaar, beheerder of gebruiker vraagt, kosten voor
inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel
voor rekening van het bruidspaar;



De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de
huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid;



Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot
aanwijzing als huwelijkslocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt
voldaan.
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Brandveiligheidstips


De constructie van de tent moet voldoende stabiel zijn. Ook moet de constructie zijn
opgesteld, dat deze op geen gevaar oplevert voor de omgeving.



De vloeren in vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven moeten
zodanig te zijn uitgevoerd dat deze stroef zijn en een aaneengesloten geheel vormen.



Houd de (nood)uitgangen vrij van obstakels over een breedte en binnen een straal van
ten minste 2 m1. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent.



Kabels en snoeren moeten als deze over de vloer lopen, met goede plakstrips of
dergelijke te worden afgeplakt of afgedekt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen
wordt voorkomen.



Per tent moeten er minimaal 2 (nood)uitgangen hebben).



Plaats in de tent minimaal één draagbaar blustoestel met een blusequivalent van 6 kg
bluspoeder of 6 lt. schuim.



Het blustoestel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar te zijn
aangebracht en in goede staat van onderhoud verkeren.



Houd stoffering en versiering vrij van spots en andere warm wordende apparatuur.



De versiering is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar en in geval van brand
vindt geen druppelvorming plaats.



Houd tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering een vrije
ruimte over van minimaal 2,50 m.



Vluchtwegen, uitgangen, of aanduidingen daarvan, moeten goed zichtbaar zijn.
Vluchtwegen, uitgangen moeten goed bereikbaar zijn



Elektrische snoeren, stekkers, toestellen en apparaten moeten in goede staat verkeren
en geen brandgevaar veroorzaken. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.



Er mag geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas
en/of elektriciteit



Zet kaarsen of dergelijke altijd in een stevige houder op een vlakke ondergrond, gebruik
geen kaarsenhouder van plastic of andere gemakkelijk brandbare materialen. Plaats
kaarsen tenminste 50 cm uit de buurt van brandbare materialen.

