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Gefeliciteerd
...met uw voornemen om te gaan trouwen!  

Uw trouwdag wordt waarschijnlijk één van de meest bijzondere gebeurtenissen 
van uw leven. Bij de voorbereidingen voor deze Grote Dag komt van alles kijken.  
In deze folder vindt u meer informatie over trouwen in Oldenzaal. 

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten kunt u terecht 
bij de gemeente Oldenzaal. We raden u aan minimaal twee maanden voor de 
geplande datum een afspraak te maken met de ambtenaar van de burgerlijke 
stand om uw voornemen vast te laten leggen. Tijdens deze afspraak kunnen we 
samen ook alle praktische zaken rondom de huwelijksvoltrekking bespreken. 

U kunt zelf kiezen waar u wilt trouwen in Oldenzaal. Er zijn diverse schitterende 
locaties. U bent van harte welkom in ons stadhuis, maar vergeet u ook zeker niet 
om ook de andere prachtige trouwlocaties in onze gemeente te bekijken.  Als u 
zelf een locatie kiest dan moet u daarvoor een aanvraag doen ondermeer in 
verband met de veiligheid van u, uw gasten en onze trouwambtenaar. Om 
inspiratie op te doen vindt u in deze folder zes trouwlocaties waarvoor wij bij 
voorbaat toestemming verlenen, omdat zij tot voor kort de enige officiële  
trouwlocaties waren. 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met de publieksbalie 
van de gemeente Oldenzaal. Dat kan telefonisch via 
(0541) 58 81 11. Ook vindt u aanvullende informatie 
op onze website oldenzaal.nl/trouwen.

Ik wens u alvast een prachtig huwelijk  
en een hele mooie huwelijksdag in 
Oldenzaal, de Glimlach van Twente!

Theo Schouten
Burgemeester Oldenzaal 
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Voornemen tot huwelijk/
partnerschapsregistratie
Vanaf 1 september 2015 is de wetgeving voor ondertrouw verandert. Er is dan 
geen sprake meer van ondertrouw, maar van een voornemen tot huwelijk.  

• Verklaring afleggen
Het is bij een voornemen tot huwelijk voldoende om een verklaring af te 
leggen. U kunt als aanstaand bruidspaar tijdens een gesprek bij de ambte-
naar van de burgerlijke stand verklaren dat u met elkaar wilt trouwen. 
De verklaring legt u bij voorkeur af in de gemeente waar u van plan bent te 
gaan trouwen, dat hoeft dus niet persé te zijn in de gemeente waar u inge-
schreven staat als inwoner(s). 

• Ook digitaal
U kunt het voornemen tot huwelijk geheel digitaal regelen via oldenzaal.nl/
trouwen. De verklaring kunt u digitaal invullen en e-mailen naar 
burgerlijkestand@oldenzaal.nl. We raden u echter aan om een afspraak te 
maken op het stadhuis, omdat u dan ook andere praktische zaken rondom de 
huwelijksvoltrekking met de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt 
bespreken.

• Aanvullende documenten nodig?
Tijdens het afleggen van de verklaring komt aan de orde of er gegevens in de 

Basisregistratie van de gemeente ontbreken die wel nodig zijn 
voor het opmaken van de huwelijksakte (denk 

bijvoorbeeld aan oudergegevens). Als dat het 
geval is, wordt u gevraagd om de 

benodigde documenten aan te leveren 
bij de gemeente, voordat het 

onderzoek kan worden afgerond.



• Onderzoek verklaring
Na het afleggen van de verklaring (of vanaf het moment dat deze is ontvangen 
door de gemeente) geldt een wachttijd van twee weken. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand onderzoekt dan of meegewerkt kan worden aan de voltrek-
king van het huwelijk. 

• Groen licht!
Als alles compleet is, ontvangt u een bevestiging van ons. De datum voor de 
voltrekking kan dan samen met de ambtenaar gepland worden. 

• Wanneer regelen?
Een trouwambtenaar heeft voorbereidingstijd nodig om aan de toespraak een 
persoonlijk karakter te geven. Wij adviseren u om minimaal twee maanden voor 
uw huwelijk of parterschapsregistratie de bovengenoemde verklaring af te 
leggen. De verklaring is één kalenderjaar geldig.

• Afspraak maken
U kunt telefonisch een afspraak maken via (0541) 58 81 11 of digitaal via 
oldenzaal.nl/afspraakmaken. U kunt een afspraak maken voor dinsdag of 
donderdag tussen 13.30  - 16.00 uur. 

• Meer informatie
U kunt online een afspraak maken met de ambtenaar van de burgerlijke stand 
via oldenzaal.nl/afspraakmaken. Meer informatie over het voornemen tot huwe-
lijk of partnerschapsregistratie vindt u op oldenzaal.nl/trouwen.
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Huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie
De huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie is het moment van het 
daadwerkelijk trouwen of aangaan van het geregistreerd partnerschap. 

U bent vrij in de keuze van 
-    datum,  
-    tijdstip en 
-    de gemeente van voltrekking. 

• Trouwambtenaren
Samen met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (ofwel babs 
of trouwambtenaar) bespreekt u hoe de plechtigheid er precies uit gaat zien. 
Onze buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de eenmalig aan 
te wijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn volgens het 
Reglement Burgerlijke Stand van Oldenzaal voor het voltrekken van een 
huwelijk/geregistreerd partnerschap beschikbaar van maandag tot en met 
zondag van 8.30 - 20.oo uur. Bent u benieuwd naar de Oldenzaalse babsen? 
Ga dan naar oldenzaal.nl/trouwen.

• Getuigen
Bij een voltrekking moeten minimaal twee en maximaal vier getuigen 
aanwezig zijn. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. 

• Kosten
De gemeente brengt een aantal producten en diensten in rekening:

-    het trouwboekje;
-    de diensten van de trouwambtenaar en 

-    als u in het stadhuis trouwt; het gebruik van de locatie.

Op onze website oldenzaal.nl/trouwen vindt u een 
overzicht van de kosten. 



• Dinsdagochtend
Op dinsdagochtend om 8.30 en om 9.00 uur kunt u kosteloos in het stadhuis 
trouwen. De huwelijksvoltrekking is dan zeer sober. 

De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. De huwelijks-
voltrekking of geregistreerd partnerschap vindt dan plaats met alleen uw 
getuigen (minimaal twee, maximaal vier).
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Trouwlocaties
U kunt zelf bepalen op welke plek u in de gemeente Oldenzaal voor de wet wilt 
gaan trouwen. Als u een mooie plaats in gedachten heeft waar u zou willen 
trouwen dan kunt u dat aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Tot voor kort waren bruidsparen in Oldenzaal gebonden aan zes locaties. Om 
tegemoet te komen aan de wens om zelf te kunnen kiezen, kunnen nu ook 
andere locaties eenmalig aangewezen worden als trouwlocatie. Zo kan, 
passend binnen het aangepaste Reglement Burgerlijke Stand,  overal binnen 
de gemeentegrenzen getrouwd worden. 

• Vaste trouwlocaties
De gemeente Oldenzaal heeft - naast het stadhuis - de volgende locaties 
aangewezen als vaste trouwlocaties:
-   Erve Hulsbeek
-   Carte Blanche 99
-   Villa de Haer
-   Het Buitenhuys
-   Het Koetshuis
Deze locaties hoeven niet aangewezen te worden als eenmalige trouwloca-
ties, maar zijn dit al. In deze folder vindt u meer informatie over deze locaties. 

• Een andere locatie kiezen
Als u kiest voor een andere trouwlocatie in de gemeente Oldenzaal dan 
gelden daarvoor de volgende criteria:
-    De locatie moet een openbare plaats zijn;
-    De locatie moet voldoen aan brandveiligheid;
-    De locatie moet representatief zijn;
-    Er moet een aparte ruimte beschikbaar zijn voor de trouwambtenaar.

De gemeente zal deze locatie officieel aan moeten wijzen als eenmalige 
trouwlocatie. Een aanvraag hiervoor kunt u doen als u uw voornemen tot 
huwelijk kenbaar maakt. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen 
8 weken een besluit nemen. 



• Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van een aanwijzing tot eenmalige trouwlo-
catie vindt u op oldenzaal.nl/trouwen.

Stadhuis Oldenzaal
Uiteraard kunt u trouwen in het stadhuis van Oldenzaal. U bent van harte 
welkom! 

• Tijden
In het stadhuis kunt u terecht van maandag tot zondag van 8.30 - 15.30 uur.

Wilt u meer inspiratie op doen? Bekijk dan de officiële trouwlocaties op de 
volgende pagina’s.



Buitenplaats Erve Hulsbeek
Buitenplaats Erve Hulsbeek, gebouwd in Engelse landschapsstijl in opdracht 
van de Oldenzaalse textielfabrikant Gelderman, ligt op het prachtige recreatie-
park Het Hulsbeek.

De parkachtige tuin uit 1917 met vijver is naar 
ontwerp van Leonardus A. Springer. De meer 
dan honderd jaar oude monumentale Twentse 
boerderij met aangebouwd jachtverblijf is 
verbouwd tot een sfeervolle restaurant met 
meerdere karakteristieke ruimtes en een 
viersterren hotel met een luxe bruidssuite. De 
Ervezaal en de Pronkkamer of bij mooi weer het 
terras voor de vijver zijn prachtige sfeervolle 
trouwlocaties.

• Fotolocaties
De Springertuin, het monument bij de Hulsbeker watermolen in de Gammel-
kerbeek of het strand bij Het Hulsbeek zijn mooie locaties voor het maken van 
een sfeervolle fotoreportage. 

• Meer informatie
Meer informatie over deze trouwlocatie vindt u op hulsbeek.nl



Carte Blanche 99
Carte Blanche 99 is een moderne en trendy locatie midden in de prachtige 
natuuromgeving van recreatiepark Het Hulsbeek.

Bij Carte Blanche kunt u terecht voor de huwelijksceremonie, receptie, diner en 
huwelijksfeest. Bij mooi weer kan de huwelijksceremonie en het feest plaats-
vinden op diverse buitenlocaties met prachtig uitzicht over het water. Binnen 
heerst er een ontspannen en warme sfeer bij de open haard. In de groene 
omgeving kunt u een unieke fotoreportage maken.

• Afspraak
Carte Blanche 99 maakt graag met u een afspraak om uw 
persoonlijke wensen te bespreken om er samen voor te 
zorgen dat jullie bruiloft een onvergetelijke dag wordt!

• Meer informatie
Meer informatie over deze trouwlocatie vindt u op 
carteblanche99.nl
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mag u van ons verwachten dat wij die uitkering op
tijd en correct betalen. Hieronder leest u meer.
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Wij hebbe hn geet (gkeevrek)ns vorgael bn u novoedin dg oit pm u todiu nnen helpen bij het zoek naar werk en uw uitkering te berekenen. Die gegevens leggen wij vast in een dossier. 

Vakantiegeld
Hebt u een uitkering, dan krijgt u ook vakantiegeld. Ieder 
jaar in juni maken wij het opgebouwde 
va- kantiegeld over. Stopt 

uw uitkering al 
voor die tijd? 

Dan 
betalen 

zo snel 
moge-
lijk na 
de 
be-
ein-
di-

ging 
van 
de

uitke-
ring.

Ziektekostenverzekering
U bent verplicht een ziektekostenverzekering te sluiten. Dat is geregeld in de
Zorgverzekeringswet. Wij verwachten van u dat u zich aanmeldt voor zowel de
basisverzekering als een aanvullende verzekering. U mag zelf weten bij welke
zorgverzekeraar. Maar het volgende is belangrijk om te weten.

                                                         ( tekst vervallen) 

  
 

 

 



Het Koetshuis
Het Koetshuis is gelegen in het centrum van Oldenzaal. Een zeer karakteristieke 
locatie met een warme, sfeervolle uitstraling.

Het Koetshuis stamt uit 1617 en heeft een fraaie niendeur met daarboven een 
balk met de tekst: ANNO DOMINI 1617, GODT WIL DIT HUIS BEVRIEN UND DIE IN 
WOENDERS “GEBENE DIEN” WANT SO GOT NIET GIFT SYN GUNST IS AL HAER 
ARBEI EN WAKEN UMSUNST.

Het langwerpige gebouw is geheel eigendom van de in 1980 opgerichte 
Stichting J.W.Racerhuis, voortgekomen uit de Vereniging De Grote Sociëteit.  
Het Koetshuis zelf is als schuur onder een dak met het J.W.Racerhuis tot 1993 
gebruikt als stal, opslagruimte voor kolen en later als garage. Het Koetshuis 
wordt nu voornamelijk gebruikt voor trouwerijen, kleinschalige concerten, 
lezingen, vergaderingen en andere feestelijke bijeenkomsten. 
Het Koetshuis heeft een capaciteit voor circa 50 personen. 

• Meer informatie
Meer informatie over deze trouwlocatie vindt u op
facebook.com/koetshuisoldenzaal



Rechten en plichten
Hebt u recht op een uitkering van de gemeente? Dan 
mag u van ons verwachten dat wij die uitkering op 
tijd en correct betalen. Hieronder leest u meer.

Betaling
Alle uitkeringen worden eens per maand betaald. Betaling gebeurt altijd een 
maand achteraf. Dus een uitkering over de maand januari staat rond 15 februari 
op uw bankrekening.

Gegevens
Wij hebben gegevens van u nodig om u te kunnen helpen bij het zoeken naar 
werk en uw uitkering te berekenen. Die gegevens leggen wij vast in een dossier. 
Dat gebeurt volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw 
gegevens worden niet zo maar doorgegeven aan anderen. 

Vakantiegeld
Hebt u een uitkering, dan krijgt u ook vakantiegeld. Ieder jaar in juni maken wij 
het opgebouwde vakantiegeld over. Stopt uw uitkering al voor die tijd? Dan 
betalen zo snel mogelijk na de beëindiging van de uitkering.

Ziektekostenverzekering
U bent verplicht een ziektekostenverzekering te sluiten. Dat is geregeld in de 
Zorgverzekeringswet. Wij verwachten van u dat u zich aanmeldt voor zowel de 
basisverzekering als een aanvullende verzekering. U mag zelf weten bij welke 
zorgverzekeraar. Maar het volgende is belangrijk om te weten.

Villa de Haer
De monumentale Villa de Haer ademt de rijke Twentse textielhistorie. Het pand 
staat in een fraaie parkachtige tuin met hoge bomen en een vijver.

Villa de Haer is in 1881 gebouwd in opdracht van textielfabrikant Gelderman 
als woonhuis. Het pand in sobere eclectische bouwstijl is in 1927 verbouwd, 
waarschijnlijk naar ontwerp van architect A. de Maaker. 

• Warme en sfeervolle trouwlocatie
Via de mahoniehouten toegangsdeuren komt u in de centrale hal met 
marmervloer en een imposant trappenhuis. Aan het einde van de hal bevindt 
zich de Haerkamer, de voormalige woon- en eetkamer, waar de huwelijken 
worden voltrokken. Een prachtige herenkamer, in stijl ingericht met een 
monumentale houten haardpartij. Het is een zeer warme en sfeervolle 
trouwlocatie. Villa de Haer is geschikt voor huwelijken tot maximaal 50 
personen.

• Meer informatie
Voor meer informatie over deze trouwlocatie neemt u contact op met  
Villa de Haer, telefoon (0541) 57 39 00.
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Het Buitenhuys
Het Buitenhuys is een multifunctionele locatie, is ruim opgezet en ligt aan het 
water op het schitterende recreatiepark Het Hulsbeek. 

Trouwlocatie het Buitenhuys biedt vele mogelijkheden. Rustig en midden in de 
natuur, maar uitstekend bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid voor 
al uw gasten. U kunt elkaar het ja-woord geven in één van de sfeervol aange-
klede zalen of buiten aan het water. 

De locatie biedt door de ruime opzet en flexibele inzet van de diverse zalen 
ruimte aan groepen van 10 tot 1500+ personen. Met de juiste mix van entertain-
ment, service en aankleding wordt het een feest om nooit te vergeten. Of het nu 
gaat om een intiem of groot gezelschap. Het Buitenhuys stelt graag samen met 
u de  perfecte bruiloft samen dat het beste past bij uw persoonlijk wensen en 
budgetindicatie.

• Overnachtingsmogelijkheden
Het Buitenhuys staat in direct contact met hotels 
en groepsaccommodaties in de regio.  

• Meer informatie
Voor meer informatie over deze trouwlocatie 
neemt u contact op met Het Buitenhuys,  
telefoon (0541) 66 95 91.



 Bezoekadres  Ganzenmarkt 1  
 Postadres Postbus 354
  7570 AJ Oldenzaal 
 Telefoon  (0541) 58 81 11
  14 0541
 E-mail info@oldenzaal.nl
 Internet oldenzaal.nl
  StadOldenzaal




