U wilt trouwen of een partnerschapsregistratie aangaan? In Sint Anthonis is dat op elke locatie
mogelijk.
In de gemeente Sint Anthonis is het mogelijk om overal een huwelijk te laten voltrekken of een
partnerschapsregistratie aan te gaan. Wel willen we graag dat alles goed verloopt. Voor u, voor de
locatiebeheerder én voor de gemeente. Daarom hebben wij een protocol opgesteld.
“Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis”.
Trouwen buiten het gemeentehuis
De gemeente Sint Anthonis biedt aan partners die hun huwelijk of partnerschapsregistratie willen laten
voltrekken de mogelijkheid zelf te bepalen op welke locatie dit gaat plaatsvinden. Omdat we natuurlijk
graag willen dat alles goed verloopt volgt hieronder een aantal punten waarmee u rekening moet houden
als u ervoor kiest op een locatie naar keuze te trouwen.
De volgende zaken zijn hierbij voor u van belang:
1. Extra kosten die gemaakt worden omdat de locatie gehuurd moet worden zijn voor uw eigen
rekening. Deze kosten dient u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand te voldoen, zonder
tussenkomst van de gemeente.
2. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
3. De beheerder moet de locatie openstellen op het moment van de plechtigheid. Indien om een of
andere reden de locatie niet toegankelijk is op het moment van de huwelijksvoltrekking, dan is de
gemeente daarvoor niet aansprakelijk te stellen.
4. Er wordt een contract opgemaakt waarin onder andere bovenstaande zaken vastgelegd worden. De
partijen in dat contract zijn de gemeente Sint Anthonis, het (bruids)paar en de beheerder/eigenaar
van de locatie.
De procedure
Het voltrekken van huwelijken is mogelijk op maandag tot en met zondag van 09.00 tot 20.00 uur, mits het
geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene
Termijnenwet betreft of een andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dag
waarop het bureau van de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend, met dien verstande dat
er voor een huwelijk op locatie een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.
Datum en tijdstip
Als u uw keuze voor een bepaalde locatie hebt gemaakt, neemt u telefonisch contact op met Team
burgerzaken, afdeling Openbare Ruimte voor het vastleggen van de datum en het tijdstip waarop u uw
huwelijk/partnerschapsregistratie wilt laten voltrekken.
Aanvraagformulier en checklist huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op locatie
Vervolgens richt u een schriftelijk verzoek aan het College van burgemeester en wethouders, waarin u
meedeelt op welke locatie u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren (aanvraagformulier).
Dit verzoek bestaat uit:
a. het “Aanvraagformulier huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op locatie”;
b. de “Checklist waar een locatie aan moet voldoen” en
c. de “Overeenkomst voor een huwelijk of partnerschapsregistratie op locatie”.
De checklist dient vooraf door de beheerder en u, als partners, te zijn ondertekend!
Het verzoek dient tenminste één maand voor de door u gekozen datum te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint Anthonis
Team burgerzaken
Afdeling Inwoners & Omgeving
Postbus 40
5845ZG Sint Anthonis
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