
 
 
 

 
 
 

 

Verzoek huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op een eigen locatie 
Uiterlijk 2 maanden van te voren indienen 
 
U dient met dit formulier een verzoek in om onderstaande locatie in de gemeente Hoeksche Waard 

eenmalig te laten aanwijzen als gemeentehuis in de zin van artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek ten 
behoeve van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap.  

 

1. Gegevens aanvragers en verzoeklocatie 

Namen echtsgenoten/ 

partners: _______________________________ m / v*   en    _______________________________ m / v*   

Adres: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummers: _____________________________________________________________________________________ 

Datum voltrekking/ 

registratie: _____________________________________________________________________________________ 

Naam locatie: _____________________________________________________________________________________ 

Adres locatie: _____________________________________________________________________________________  

Naam eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummers:  _____________________________________________________________________________________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

2. Indienen van het verzoek 

De eigenaar/beheerder van de verzoeklocatie dient het formulier ‘verzoeklocatie, akkoordverklaring’  te 

ondertekenen en bevestigt hiermee tevens dat de locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

 

U dient dit verzoek en de akkoordverklaring ingevuld en ondertekend uiterlijk twee  maanden voor de gewenste 

huwelijks-/partnerschapsdatum op te sturen naar bovenstaand adres. 

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke beslissing op uw verzoek. 

 

Wij wijzen u erop dat vanwege het openbare karakter van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie de 

burgemeester op grond van zijn bevoegdheden de mogelijkheid heeft om in het belang van de openbare orde  

uw verzoek voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op de gekozen locatie te weigeren.  

 

3. Ondertekening 

Plaats en datum: _____________________________________________________________________________________ 

Handtekening  

partners: _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van de benodigde 

bijlagen opsturen naar:  
 

Gemeente Hoeksche Waard 
t.a.v. ambtenaar van de burgerlijke stand 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met team Publiekszaken: 

telefoonnummer 14 0186. 

 



 
 
 

Voorwaarden voor een verzoeklocatie 
huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie  
 

 
 

1. De locatie mag een ordelijk verloop van de huwelijksvoltrekking/ partnerschapsregistratie en de eisen die de 

wet hieraan stelt, niet in de weg staan; 

 

2. De locatie dient tijdens de voltrekking/registratie vrij toegankelijk en openbaar te zijn; 

 

3. Indien de locatie een schip is, moet het gedurende de voltrekking/registratie aan een ligplaats op het 

grondgebied van de gemeente afgemeerd zijn, waarbij de locatie vrij toegankelijk en openbaar dient te zijn;  

 

4. De locatie moet voldoen aan de eisen van het gebruiksbesluit.  

 

5. De locatie dient te beschikken over voldoende parkeergelegenheid; 

 

6. De locatie moet over een kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand beschikken; 

 

7. Het bruidspaar/partnerpaar dient tegelijk met het verzoek voor een verzoeklocatie een schriftelijk bewijs (de 

akkoordverklaring) te overleggen waarin de eigenaar/beheerder instemt met het gebruik van de locatie als plaats 

voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op de genoemde datum. Tevens wordt hierin verklaard dat 

de locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden; 

 

8. Het bruidspaar/partnerpaar is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de locatie; een eventuele 

vergoeding hiervoor is voor eigen rekening; 

 

9. Het bruidspaar/partnerpaar maakt gebruik van een gemeentelijke bode die hen en de gasten op passende wijze 

kan begeleiden en de ambtenaar van de burgerlijke stand kan bijstaan. Het is mogelijk in overleg hiervan af te 

wijken. Dit gebeurt ook op initiatief van de gemeente. 

 

10. Het verzoek voor een verzoeklocatie dient uiterlijk 2 maanden voor de gewenste datum waarop de 

huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie plaatsvindt te worden ingediend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

Akkoordverklaring verzoeklocatie huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 

 

1. Gegevens 

Naam locatie: _____________________________________________________________________________________ 

Adres locatie: _____________________________________________________________________________________ 

Naam eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummers 

eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

 

2. Verklaring 

1. De eigenaar/beheerder is akkoord met de eenmalige aanwijzing van zijn/haar locatie als huwelijks- of 

partnerschapslocatie op ______________________________(datum)  ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking/ 

de partnerschapsregistratie van _________________________________ en _________________________________ 

2. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is voor mindervaliden 

en/of rolstoelgebruikers en dat de plechtigheid ordelijk kan verlopen; 

3. De eigenaar/beheerder verklaart dat de locatie beschikt over voldoende (naar verwachting) parkeerruimte, 

dit geldt ook indien de locatie geen gebouw is en er een evenementenvergunning is afgegeven;  

4. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat in de ruimte waar de plechtigheid zal plaatsvinden voldoende stoelen 

staan voor de gasten, evenals een tafel of lessenaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand;  

5. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat de ruimte waar de plechtigheid zal plaatsvinden ruim voldoende verlicht 

en indien nodig, verwarmd is. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in staat gesteld een toespraak voor te 

lezen, bij voorkeur is daarvoor een microfoon beschikbaar; 

6. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat er tevens een ruimte met spiegel beschikbaar is waar de ambtenaar van 

de burgerlijke stand zich kan omkleden;  

7. Indien de locatie een schip is, dient het gedurende de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie  

aangemeerd te zijn op het grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard; 

8. De eigenaar/beheerder verklaart dat de locatie voldoet aan de eisen van het gebruiksbesluit. 

9. De eigenaar/beheerder is ermee bekend dat een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie een openbare 

plechtigheid is. Het is niet toegestaan personen de toegang te weigeren tot deze ceremonie, tenzij betrokkene de 

openbare orde verstoort; 

10. De eigenaar/beheerder gaat ermee akkoord dat de gemeente Hoeksche Waard niet aansprakelijk is voor enig 

letsel aan of vanwege aanwezige personen en/of schade aan het pand en/of het interieur.  

11. De eigenaar/beheerder zal alle door de Rijksoverheid gestelde richtlijnen m.b.t. Corona nakomen. 

 

3. Ondertekening 

Plaats en datum: _____________________________________________________________________________________ 

 

Handtekening eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________  

kopie identiteitsbewijs bijvoegen 
 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van de benodigde 

bijlagen opsturen naar:  
 

Gemeente Hoeksche Waard 

t.a.v. ambtenaar van de burgerlijke stand 

Postbus 2003 
3260 EA Oud-Beijerland 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met team Publiekszaken: 

telefoonnummer 14 0186. 

 


