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Verklaring beheerder voor huwelijk op locatie
De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor
het behandelen van deze aanvraag

1. Gegevens beheerder
Naam + voornamen
Straat + huisnummer
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum

E-mailadres

Telefoon privé

Telefoon zaak/mobiel

2 Gegevens locatie
Locatie
Adres locatie
Als beheerder/eigenaar van de locatie verklaar ik hierbij aan alle genoemde voorwaarden (zie volgende pagina) te voldoen
1.

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie
op datum:

2.

Tijd:

De locatie is eenmalig voor dit huwelijk beschikbaar van

uur tot

uur.

Het betreft het huwelijk/geregistreerd partnerschap van
Naam:

geb. datum:

en
Naam:

geb. datum:

Als beheerder/eigenaar stel ik de locatie voor de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap ter beschikking aan de
gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijksceremonie wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de
3.

locatie de status van gemeentehuis.
De locatie is beschikbaar op bovengenoemd tijdstip. Mocht door een overmachtsituatie de locatie desondanks niet geschikt zijn voor
gebruik op bovengenoemde datum, dan help ik om tijdig een andere locatie te vinden voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

4.

De partners/ het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere locatie.

3. Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

4. Formulier afgeven/opsturen
Postadres:

Gemeente Venray

Bezoekadres:

Gemeente Venray

Postbus 500

Raadhuisstraat 1

5800 AM Venray

5801 MB Venray
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VERKLARING
Voorwaarden huwelijk op locatie, anders dan in het gemeentehuis en het Theehuis.
Aan onderstaande voorwaarden moet voldaan worden voordat Burgemeester en
Wethouders van gemeente Venray de gewenste locatie aanwijzen als trouwlocatie.
De aan te wijzen locatie moet aan een aantal eisen voldoen volgens het Burgerlijk Wetboek:


De openbaarheid moet gewaarborgd zijn (art. 1:63BW)
Dit wil zeggen dat de ruimte waar het huwelijk plaats vindt een openbare gelegenheid is.
Iedereen die bij de huwelijksvoltrekking aanwezig wil zijn moet worden toegelaten.



De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn (art. 1:63BW)
Dit wil zeggen dat ook mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken de locatie
moeten kunnen betreden om bij de huwelijksvoltrekking aanwezig te zijn.

Daarnaast is er een aantal eisen die Burgemeester en Wethouders van gemeente Venray aan een
locatie stellen:


Vanwege de zorg voor de veiligheid moet een locatie zich bevinden op vaste grond of
rondvaartboot.
De gemeente zal bijvoorbeeld géén toestemming geven voor huwelijken in een luchtballon,
vliegtuig en dergelijke;



Open vuur (o.a. kaarsen) tijdens een huwelijk op locatie is niet toegestaan;



De locatie waarbinnen het huwelijk gaat plaatsvinden moet beschikken over een
gebruikersvergunning;



De locatie/ruimte moet representatief zijn, passen bij de ceremonie van een huwelijk.
Hieronder verstaan we een ruimte die schoon, opgeruimd en goed onderhouden is;



De partners/het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de
gewenste locatie;



In ieder geval dienen aanwezig te zijn: tafel, stoelen, verlichting en de noodzakelijke
voorzieningen voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) die het
huwelijk gaat sluiten.



De beheerder/eigenaar van de locatie ondertekent een verklaring dat hij/zij aan de
bovengenoemde voorwaarden voldoet.
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