OVEREENKOMST VOOR EEN HUWELIJK OF PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
OP LOCATIE.
De ondergetekenden,
a. de gemeente Sint Anthonis, ten deze vertegenwoordigd door de afdelingsmanager
Team burgerzaken, afdeling Inwoners & Omgeving, hiertoe gevolmachtigd door
burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, hierna te noemen “de gemeente”;
b. de beheerder van de locatie, hierna te noemen “de beheerder” en
c. de aanstaande partners, hierna te noemen “de partners”.

Overwegende,
dat de partners de voltrekking van hun huwelijk/het registreren van hun partnerschap willen
laten plaatsvinden op de locatie, zoals genoemd in het hierbij horende “Aanvraagformulier
huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op locatie”, zijn overeengekomen als volgt:
1. Het huwelijk/de registratie van het partnerschap zal worden gesloten in de hierna
genoemde locatie op:
__________________________________________________ (locatie)
__________________________________________________(datum)
__________________________________________________ (tijd)
De locatie is voor dit doel beschikbaar van __________uur tot __________uur;
2. De beheerder stelt de locatie voor de duur van de
huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie ter beschikking van de gemeente. De wijze
van gebruik tijdens de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie wordt, indien nodig,
bepaald door de gemeente Sint Anthonis. Gedurende deze periode heeft de locatie de
status van gemeentehuis;
3. De locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie voor ieder
vrij toegankelijk;
4. De locatie is toegankelijk voor mindervaliden;
5. In het geval de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is
deze geheel voor rekening van de partners;
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6. Op de locatie dient aanwezig te zijn een tafel, stoelen en voldoende verlichting.
Aanpassing aan de inrichting en/of aankleding van de locatie door de partners is alleen
mogelijk na toestemming van de beheerder. Het aanbrengen van aanpassingen en het
terugbrengen in de oorspronkelijke staat geschiedt op kosten van de partners;
7. Indien de partners niet voldoen aan enige bepaling uit deze overeenkomst kan de
gemeente besluiten de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie niet op de
overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden;
8. De partners vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is
ontstaan als gevolg van het gebruik door de partners van de locatie.

Aldus overeengekomen te Sint Anthonis op_____________________________________

Gemeente Sint Anthonis

De beheerder

De partners

--------------------------------------

--------------------------------

--------------------------------------

F.G.A. Huijink
Manager Afdeling
Inwoners & Omgeving

Naam:

Naam:

Naam:
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