Aanvraag alternatieve locatie voor de voltrekking van een
huwelijk/partnerschapsregistratie.
Voorwaarden
Huwelijken/partnerschapsregistraties mogen alleen in een gemeentehuis worden
gesloten. Wij kunnen een gebouw aanwijzen als gemeentehuis voor de duur van de
voltrekking van één huwelijk of partnerschapsregistratie. Er kunnen alleen gebouwen
worden aangewezen waarvan het gebruik een permanent karakter draagt (dus niet in
open lucht of tent). Verzoeken om een voltrekking in bijvoorbeeld het water te laten
plaatsvinden (ook niet in een binnenbad) worden niet gehonoreerd.
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid.
Tijdens de voltrekking moet het gebouw vrij toegankelijk zijn voor iedereen.
De locatie dient naar behoren te zijn ingericht, met o.a. de aanwezigheid van een tafel
stoelen en voldoende verlichting.
Het schriftelijke verzoek, ondertekend door tenminste een van de partners en door de
gebruiker (eigenaar,huurder,uitbater) van de locatie, moet uiterlijk 8 weken voor de
datum voltrekking bij de afdeling publiekszaken ingediend zijn.
De afhandeling van het verzoek duurt ten hoogste 6 weken.

Ondergetekenden:
Namen bruidspaar
en
Correspondentieadres:
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummers (overdag en 's avonds)

En
Naam verantwoordelijke voor het gebruik
van de gewenste locatie
Gewenst locatie:
Adres
Postcode en woonplaats
telefoonnummer

2

Verzoeken genoemde locatie aan te wijzen als "gemeentehuis" voor de voltrekking van
hun huwelijk/partnerschapsregistratie op:

Datum en tijd voltrekking:______________________
Zij verklaren hierbij te zullen voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. het pand heeft een permanent karakter
2. het pand is vrij en op eenvoudige wijze toegankelijk
3. de ruimte waar het huwelijk/partnerschapsregistratie gesloten wordt, is zo ingericht

4.
5.
6.
7.

dat er een tafel of lessenaar is voor de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand en er voldoende ruimte is voor bruidspaar en gasten
voor de ambtenaar is een ruimte beschikbaar om zich te kunnen verkleden
de gemeente Culemborg is niet aansprakelijk voor enig letsel aan of vanwege
aanwezige personen en/of schade aan het pand en haar interieur
het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de richtlijnen van de
brandweer, zoals o.a. bouwconstructie, vluchtwegen, brandblusapparaten, enz.
voor overige gevallen is het bepaalde in het Reglement Burgerlijke Stand bindend

Datum:
handtekeningen:
Verantwoordelijke locatie

Aanstaande echtgeno(o)t(en)/partners
1.

2.

