
   

 

VERZOEK TOT EEN EENMALIGE AANWIJZING VAN EEN TROUWLOCATIE VOOR EEN 

HUWELIJKSVOLTREKKING OF PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN DE GEMEENTE REUSEL-DE 

MIERDEN 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden 

T.a.v. de ambtenaar van de burgerlijke stand 

Postbus 11 

5540 AA  Reusel 

Ondergetekenden: 

 Partner 1 Partner 2 

Geslachtsnaam   

Voorletters   

Geboortedatum   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Datum huwelijk   

Tijdstip huwelijk  

Adres huwelijkslocatie 

 

 

Omschrijving locatie 0  tent      0 gebouw    0 openlucht    0 anders………………………………. 

 

Aantal te verwachten personen  

Datum melding 

huwelijk/partnerschapsregistratie 

 

verzoeken tot een eenmalige aanwijzing van bovenvermelde trouwlocatie voor het voltrekken van hun huwelijk 

of partnerschapsregistratie. Het is ons bekend dat de huwelijkslocatie wordt getoetst aan de voorwaarden die 

zijn gesteld door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden op 3 maart 2009. 

Op grond van deze voorwaarden dient onder andere de eigenaar van de trouwlocatie de aan de ommezijde 

vermelde verklaring te ondertekenen. 

 

Datum: __________________________________ 

Handtekening partner 1:    Handtekening partner 2: 

 

 

_______________________________                       ________________________________________ 

 

                           Z.O.Z. 



   

 

AKKOORDVERKLARING VRIJE TROUWLOCATIE 

Ondergetekende, eigenaar van de op de voorzijde vermelde huwelijkslocatie: 

Geslachtsnaam  

Voornamen  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

is, indien aan alle voorwaarden is voldaan, akkoord met het verzoek van het bruidspaar. 

 

De eigenaar verklaart dat hij/zij: 

 

• zal zorgen dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is; hieronder valt ook de toegankelijkheid 

voor mindervaliden; 

• zal zorgen dat in de trouwzaal voldoende stoelen staan voor de gasten, evenals een tafel en/of lessenaar 

voor de trouwambtenaar; 

• zal zorgen dat de trouwzaal ruim voldoende verlicht en verwarmd is; 

• zal zorgen dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn; 

• zal zorgen dat er, apart van de trouwzaal, een passende ruimte beschikbaar is waar de trouwambtenaar 

zich kan voorbereiden; 

• er mee akkoord gaat dat de gemeente niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe ook genaamd en 

waaronder ook de wettelijke aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen en/of schade, hoe 

ook genaamd, aan het perceel, pand en/of aan het interieur; 

• er voor zorg draagt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk/geregistreerd partnerschap 

ongestoord kan sluiten; 

• er voor zorg draagt dat er voor en gedurende de huwelijksplechtigheid geen alcoholhoudende drank wordt 

verstrekt c.q. genuttigd. 

 

In kopie is bijgevoegd: 

mijn legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). 

 

Het is mij bekend dat: 

- de aanwijzing geldt voor de duur van de huwelijksvoltrekking met een maximum van 1 uur. 

- de kosten van het gebruik van de locatie geheel ten laste van het bruidspaar komen. 

 

 

Datum: __________________________________ 

 

 

________________________________________ 

(handtekening eigenaar/beheerder) 


