
Deze aanvraag inclusief de bewijsstukken opsturen naar: 
Gemeente Oldenzaal 
Burgerlijke stand 
Postbus 354 
7570 AJ Oldenzaal 

 
 
 
Aanvraagformulier aanwijzen éénmalige 
trouwlocatie naar keuze 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ondergetekenden: 

1. Aanvrager 1 

 voorletters en achternaam  � M  � V 

 geboren op  te 

 adres  

 postcode en woonplaats  

 BSN  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

2. Aanvrager 2 

 voorletters en achternaam  � M  � V 

 geboren op  te 

 adres  

 postcode en woonplaats  

 BSN  

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

verzoeken het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal om onderstaande locatie aan te 
wijzen als éénmalige trouwlocatie  

 op                                                                        (datum huwelijk/partnerregistratie) om                    uur 

3. Locatie 

 naam   

 adres  

 postcode en plaats  

 eigenaar/beheerder  

 telefoonnummer  

 ruimte in de locatie  

 aantal gasten  
 
 
 
 
november 2015  

 

Bezoekadres 

Postadres 

 

Telefoon 

E-mail 

Internet 

 

Ganzenmarkt 1 

Postbus 354 

7570 AJ Oldenzaal 

(0541) 58 81 11 

info@oldenzaal.nl 

www.oldenzaal.nl 



4. Verklaring 

 

Ondergetekenden verklaren dat de locatie aan de onderstaande criteria voldoet:  
• de locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oldenzaal; 
• het reserveren van de locatie is uw verantwoordelijkheid; 
• de locatie moet een openbare plaats zijn conform artikel 1:63 BW; 
• de locatie moet voldoen aan de brandveiligheid; 
• de locatie moet representatief zijn; 
• de locatie moet voorzien zijn van een tekentafel;  
• de locatie moet voorzien zijn van goede verlichting, een toiletvoorziening en een kleedruimte 

voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.  
5. Ondertekening 

 

Ondergetekenden gaan akkoord met de onderstaande bepalingen: 
• het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder stelt de (buitengewoon) ambtenaar van de burger-

lijke stand in de gelegenheid een rechtsgeldig huwelijk/geregistreerd partnerschap of omzetting 
tot stand te laten komen;  

• de ceremonie vindt plaats zonder aanwezigheid van een gemeentebode. De eigenaar/beheerder 
van de locatie of het (bruids)paar zorgt ervoor dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burger-
lijke stand de nodige ondersteuning krijgt tijdens de ceremonie;  

• de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoor-
diger en is uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk, 
de registratie van het partnerschap of de omzetting;  

• het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie zijn aansprakelijk voor de gang van 
zaken rondom de huwelijksvoltrekking. De gemeente Oldenzaal is slechts aansprakelijk voor het 
doen en laten van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand; 

• het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder van de locatie zijn verantwoordelijk voor de toe-
gankelijkheid, de bereikbaarheid, de inrichting, de aankleding en de brandveiligheid van het ge-
bouw. 

• Afhankelijk van de grootte van de ruimte en het aantal gasten dient er een goede geluidsinstalla-
tie en microfoon aanwezig te zijn;  

• het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder van de locatie moet er voor zorgen dat het gebruik 
van de locatie als trouwlocatie niet tot verstoring van de openbare orde leidt;  

• het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) over-
eenkomst waarbij de gemeente Oldenzaal geen partij is;  

• de eventuele kosten van het gebruik van de locatie komen voor rekening van het (bruids)paar;  
• het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder dient er voor te zorgen dat de ruimte, waarin de 

ceremonie plaatsvindt, rookvrij is;  
• het verstrekken en drinken van alcoholhoudende drank tijdens de ceremonie is niet toegestaan; 
• het (bruids)paar kan verzoeken de voltrekking plaats te laten vinden in de open lucht op het 

grondgebied van de aan te wijzen trouwlocatie. In geval van slecht weer kan de (buitengewoon) 
ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten de ceremonie naar binnen te verplaatsen. 

• Het stadhuis van de gemeente Oldenzaal dient niet als reservelocatie voor het geval het huwelijk 
of partnerschap niet door kan gaan. 

• De gemeente Oldenzaal is niet  aansprakelijk als het huwelijk of de partnerschap om welke re-
den dan ook niet op de bedoelde locatie kan plaatsvinden.  

• De gemeente Oldenzaal is niet aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door of als gevolg 
van het sluiten van het huwelijk of partnerschap op de genoemde locatie. 

 
 
Plaats   Datum  
 
 
Handtekening aanvrager 1 

  

 

(kopie legitimatiebewijs inleveren) 
 
 
Handtekening aanvrager 2 

  

 

(kopie legitimatiebewijs inleveren) 

 
  



Toestemming tot gebruik van locatie als ‘éénmalige Trouwlocatie’ 
In te vullen door de eigenaar/beheerder van de locatie 
 
 
Ondergetekende, eigenaar/beheerder van de locatie 
 

Gegevens locatie 

 naam   

 adres  

 postcode en plaats  

 eigenaar/beheerder  

 telefoonnummer  

verklaart bekend te zijn met de criteria en bepalingen zoals hiervoor genoemd en verklaart dat de locatie 
hieraan voldoet en verleent toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om deze 
locatie éénmalig aan te wijzen als locatie voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van bovengenoemd 
paar. 

 
 
Plaats   Datum  
 
 
Handtekening eigenaar/beheerder 

  
 
(kopie legitimatiebewijs inleveren) 

 
 
 
Procedure aanvraag 
 
Het aanvraagformulier inclusief bewijsstukken uiterlijk 12 weken voor de gewenste datum sturen naar :  
Gemeente Oldenzaal 
Burgerlijke stand 
Postbus 354 
7570 AJ Oldenzaal 
 
De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn € 100,-. Deze kunnen contant of per betaal-
automaat worden voldaan. Het verzoek wordt getoetst aan de hand van de vastgestelde criteria. De beslis-
sing op het verzoek wordt binnen 4 weken schriftelijk meegedeeld en is een besluit in de zin van de Algeme-
ne wet bestuursrecht (AWB). 
 


