
0402GEMEENTE MEDEMBLIK 
 
AANVRAAG TOT AANWIJZING VAN EEN EIGEN LOCATIE 
ALS TIJDELIJK GEMEENTEHUIS VOOR EEN 
HUWELIJKSVOLTREKKING OF 
PARTNERSCHAPSREGISTRATIE 
IN DE GEMEENTE MEDEMBLIK 
 
Ondergetekenden: 
Naam:  ….……………………………………………………………………………………. 
 
Geboren op: …………………………...te……………………………………………………… 
 
Adres:     ………………………………………………………………………………………..……… 
 
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………… 
 
Burgerservicenummer……………………………………………………………………………. 
 
en 
 
Naam:    …………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboren op:     ……………………………te………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats :………………………………………………………………………. 
 
Burgerservicenummer: …………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer(s): ……………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres(sen):  
.......................................................................................................................  
 
verzoeken het college van burgemeester en wethouders te Medemblik om 
onderstaande locatie aan te wijzen als éénmalige eigen trouwlocatie 
 
Op ……………………………(datum huwelijk/partnerregistratie)om………………………(tijdstip) 
 
Aantal te verwachten gasten:……………………………………………………………………. 
 
Naam van locatie:………………………………………………………………………………………. 
 
Adres van de locatie:…………………………………………………………………………………. 
 
Eigenaar locatie:………………………………………………………………………………………… 
 
Beheerder locatie:………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer beheerder: …………………………………………………………………….. 
 
De ruimte in de locatie waar de ceremonie plaatsvindt ………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
 
Ondergetekenden verklaren dat de locatie aan de onderstaande criteria voldoet: 
o de locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Medemblik; 
o Begraafplaatsen, bordelen en coffeeshops zijn uitgesloten van aanwijzing als locatie 
   voor het voltrekken van huwelijk/geregistreerd partnerschap; 
o de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, goede smaak en goede zeden; 
o de locatie moet bouwtechnisch in goede staat verkeren en voldoende 
   (brand)veilig zijn;  
o de eigenaar/beheerder van het gebouw moet voor zover van toepassing    
   voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van het 
   gebruiksbesluit; 
o de locatie moet voorzien zijn van goede verlichting, voldoende verwarming, 
   een toiletvoorziening en een kleedruimte voor de ambtenaar van de 
   burgerlijke stand. 
 
Ondergetekenden gaan akkoord met de onderstaande bepalingen: 
o de eigenaar/beheerder en/of het (bruids)paar stelt binnen de locatie een 
   ruimte ter beschikking aan de gemeente Medemblik, waar tijdens de ceremonie 
   geen andere activiteiten plaats vinden; 
o het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder stelt de (buitengewoon) 
   ambtenaar van de burgerlijke stand in de gelegenheid een rechtsgeldig 
   huwelijk/geregistreerd partnerschap of omzetting tot stand te laten komen; 
o de ceremonie vindt plaats zonder aanwezigheid van een gemeentebode. De 
   eigenaar/beheerder van de locatie of het (bruids)paar zorgt ervoor dat de 
   (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand de nodige ondersteuning 
   krijgt tijdens de ceremonie; 
o de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige 
   gemeentelijke vertegenwoordiger en is uitsluitend verantwoordelijk voor het 
   rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk en/of de registratie van het 
   partnerschap;  
o het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie zijn aansprakelijk 
   voor de gang van zaken rondom de huwelijksvoltrekking. De gemeente 
   Medemblik is slechts aansprakelijk voor het doen en laten van de 
   (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand tijdens de ceremonie. 
o het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder van de locatie zijn 
   verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de inrichting, 
   de aankleding en de brandveiligheid van het gebouw en de parkeerfaciliteiten 
   bij het gebouw. Afhankelijk van de grootte van de ruimte en het aantal gasten 
   dient er een goede geluidsinstallatie en microfoon aanwezig te zijn; 
o het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder van de locatie moet er voor 
   zorgen dat het gebruik van de locatie als trouwlocatie niet tot verstoring van 
   de openbare orde leidt; 
o de eigenaar/beheerder van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te 
   geven voor het gebruik van de locatie; 
o het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een 
   (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Medemblik geen 
   partij is; 
o de eventuele kosten van het gebruik van de locatie komen voor rekening van 
   het (bruids)paar en staan los van de leges die de gemeente Medemblik in rekening 
   brengt voor de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap; 
o het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder dient er voor te zorgen dat de 
   ruimte, waarin de ceremonie plaatsvindt, rookvrij is; 
o het verstrekken en drinken van alcoholhoudende drank tijdens de ceremonie 
   is niet toegestaan; 
 
 
 
o het (bruids)paar kan verzoeken de voltrekking plaats te laten vinden in de 
   open lucht op het grondgebied van de aangewezen eenmalige of vaste 



   trouwlocatie. In geval van slecht weer kan de (buitengewoon) ambtenaar van 
  de burgerlijke stand besluiten de ceremonie naar binnen te verplaatsen. 
 
 
Plaats: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum:………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………… ……………………………………………………………. 
Handtekening + kopie legitimatiebewijs Handtekening + kopie legitimatiebewijs 

 
Toestemming tot gebruik van locatie als ‘ eigen trouwlocatie’ 
in te vullen door de eigenaar/beheerder van de locatie 

Ondergetekende, eigenaar/beheerder van de locatie: 
 
Naam locatie: ………………………………………………………………………………………… 
 
Naam eigenaar/beheerder: …………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………… 
 
verklaart bekend te zijn met de criteria en bepalingen en verleent toestemming aan het 
college van burgemeester en wethouders om deze locatie éénmalig aan te wijzen als 
locatie voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap 
van bovengenoemd paar. 
 
Datum: ……………….. Handtekening: ………………………. (kopie legitimatiebewijs) 
 
Procedure aanvraag 
Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken voor de 
huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie worden ingeleverd bij de afdeling 
Burgerzaken, Dick Ketlaan 21 te Medemblik. 

 
De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn € 205,--  
Deze kunnen contant, per PIN automaat of na ontvangst rekening worden voldaan. 
 
Het verzoek wordt getoetst aan de hand van de vastgestelde criteria. 
De locatie wordt bezocht eventueel kan de brandweer beoordelen 
of de ruimte voldoet aan de (brand)veiligheidseisen. 
 
De beslissing op het verzoek wordt binnen 8 weken schriftelijk meegedeeld en is een besluit 
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). 
 
Wijze van betalen: 
 contant 
 PIN automaat 
 op rekening 

 




