
Aanvraagformulier vrije 

huwelijks/partnerschapslocatie 

Partner 1 

Achternaam:  .........................................  Voorletters:  ............................................  

Geboortedatum:  ....................................  

 

 

Partner 2 

Achternaam:  .........................................  Voorletters:  ............................................  

Geboortedatum:  ....................................  

 

 

Adres en bereikbaarheid partners 

Straat:  .................................................  Huisnummer:  ..........................................  

Postcode:  .............................................  Plaats:  ...................................................  

Telefoonnummer:  ..................................  E-mailadres:  ...........................................  

 

 

Trouwdatum en –locatie 

Genoemde partners willen een huwelijk/partnerschap aangaan op 

Datum:  ................................................  Tijd: .......................................................  

en verzoeken om de volgende locatie voor hun trouw/partnerschapsdag aan te wijzen als 

huis der gemeente: 

 

 

Naam locatie: .........................................................................................................  

Adres:  ...................................................................................................................  

Postcode:  .............................................  Plaats:  ...................................................  

Naam contactpersoon:  ............................................................................................  

Telefoonnummer:  ..................................  E-mailadres:  ...........................................  

  

 

Handtekening partner 1 Handtekening partner 2 

  



Dit formulier samen met een plattegrond/situatieschets van de locatie en de 

akkoordverklaring inleveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Meppel 

 

Akkoordverklaring vrije trouw/partnerschapslocatie 

Met betrekking tot dit huwelijk/partnerschap is ondertekende ervoor verantwoordelijk en 

ermee bekend:  

 

 dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is; hieronder valt ook de 

toegankelijkheid voor mindervaliden;  

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

lessenaar voor de trouwambtenaar;  

 dat de trouwzaal ruim voldoende verlicht en verwarmd is;  

 dat de trouwambtenaar in staat wordt gesteld verstaanbaar een toespraak voor te 

lezen. Bij voorkeur is daar een microfoon voor beschikbaar;  

 dat de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie ongeveer 30 minuten duurt;  

 dat er, apart van de trouwzaal, een (kleine) ruimte met spiegel beschikbaar is waar 

de trouwambtenaar zich kan omkleden;  

 dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de richtlijnen van de 

brandweer, in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en 

brandblusapparaten;  

 dat de eigenaar het bruidspaar op de hoogte stelt van de te betalen gemeentelijke 

leges voor het trouwen op een vrije trouwlocatie;  

 dat het tijdstip zoals hierboven is aangegeven het begintijdstip van de ceremonie is;  

 dat de gemeente Meppel niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe ook genaamd en 

waaronder de wettelijke aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen 

en/of schade, hoe ook genaamd, aan het pand en/of interieur;  

 de ceremonie moet altijd plaats vinden in de locatie die is aangewezen als vrije 

trouwlocatie. Huwelijken die plaatsvinden buiten de locatie zijn niet geldig;  

 dat de eigenaar ermee bekend is dat voor het overige het bepaalde in het 

Reglement Burgerlijke Stand 2011 bindend is.  

 

1 Verklaring  

 

De eigenaar of beheerder van locatie:  .......................................................................  

 

verklaart dat bruidspaar (volledige namen):  ..............................................................  

 

op:  ......................................................  om:  .................................................. uur  

 

op deze locatie in het huwelijk willen treden/geregistreerd partnerschap aangaan.  

 

 

2 Ondertekening  

 

Naam:  ..................................................  Telefoonnummer:  ....................................  

Plaats:  .................................................  

Datum:  ................................................  

 

Handtekening 


