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Aanwijzigingsformulier “Trouwen op locatie naar keuze” 

Ondergetekenden: 

Naam: 

Geboren op: te 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Burgerservicenummer: 

en 

Naam: 

Geboren op: te 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Burgerservicenummer: 

Telefoonnummer(s): 

E-mailadres(sen): 

verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk om de 
volgende locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. 

Op  (datum huwelijk / geregistreerd partnerschap) om 

Aantal te verwachten gasten: 

Naam van de locatie: 

Adres van de locatie: 

Eigenaar van de locatie: 

Telefoonnummer beheerder: 

De ruimte waar de ceremonie plaatsvindt: 

Ondergetekenden verklaren dat de locatie aan de onderstaande criteria voldoet: 

• De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Winterswijk; 

• De locatie is niet in strijd met de goede zeden; 

• De locatie is een gebouw; 

• Het gebruik van de locatie als trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de bestemming; 

• Het gebouw moet bouwtechnisch in een goede staat verkeren en voldoende (brand)veilig zijn; 
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• De eigenaar/beheerder van het gebouw moet voor zover van toepassing voldoen aan de 
meldings- of vergunningsplicht in het kader van het Gebruiksbesluit; 

• De locatie moet voorzien zijn van goede verlichting, voldoende verwarming, een 
toiletvoorziening en een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke 
stand. 

Ondergetekenden gaan akkoord met de onderstaande bepalingen: 

• het is niet mogelijk een bescheiden ceremonie, als bedoeld in artikel 5 eerste lid van het 
Reglement burgerlijke stand, te laten plaatsvinden; 

• de eigenaar/beheerder en/of het (bruids)paar stelt binnen de locatie een ruimte ter beschikking 
aan de gemeente Winterswijk, waar uitsluitend de ceremonie plaatsvindt en geen andere 
activiteiten; 

• het (bruids)paar en/of de eigenaar/beheerder stelt de (buitengewoon) ambtenaar van de 
burgerlijke 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 
an de locatie of het (bruids)paar zorgt ervoor dat de (buitengewoon) ambtenaar van de 
burgerlijke stand de nodige ondersteuning krijgt tijdens de ceremonie; 

• de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke 
vertegenwoordiger 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 Winterswijk 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 
toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de inrichting, de aankleding en de brandveiligheid van het 
gebouw en de parkeerfaciliteiten bij het gebouw. Afhankelijk van de grootte van de ruimte en het 
aantal gasten dient er een goede geluidsinstallatie 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; 

• de eigenaar/beheerder van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven voor het 
gebruik van de locatie; 

• het (bruids)paar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) 
overeenkomst waarbij de gemeente Winterswijk 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 verstrekken van alcoholhoudende drank na afloop van de ceremonie in strijd met de Drank- 
en Horecawet is niet toegestaan. 

• het (bruids)paar kan verzoeken de voltrekking plaats te laten vinden in de open lucht op het 
grondgebied van de aangewezen eenmalige of vaste trouwlocatie. In geval van slecht weer kan 
de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten de ceremonie naar binnen te 
verplaatsen. 

• het (bruids)paar kan verzoeken de voltrekking plaats te laten vinden in de open lucht op het 
grondgebied van de aangewezen eenmalige of vaste trouwlocatie. In geval van slecht weer kan 
de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten de ceremonie naar binnen te 
verplaatsen. 

  



Gemeente Winterswijk 
Pagina 3 van 3 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening + kopie legitimatiebewijs Handtekening + kopie legitimatiebewijs 

Toestemming tot gebruik van locatie als ‘Trouwlocatie’ 

In te vullen door de eigenaar/beheerder van de locatie: 

Ondergetekende, eigenaar/beheerder van de locatie, 

Naam locatie: 

Naam eigenaar/beheerder: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

verklaart bekend te zijn met de criteria en bepalingen 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 of het registreren van een partnerschap van bovengenoemd paar. 

Datum: 
Handtekening + kopie legitimatiebewijs 

Procedure aanvraag 

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 
worden ingeleverd bij de afdeling Publiekszaken, Stationsstraat 25 te Winterswijk. 

Het verzoek wordt getoetst aan de hand van de vastgestelde criteria. 

Een ambtenaar van de afdeling Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu beoordeelt of de ruimte 
voldoet aan de (brand)veiligheidseisen. 

De beslissing op het verzoek wordt binnen 8 weken schriftelijk meegedeeld en is een besluit in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). 


	Aanwijzigingsformulier “Trouwen op locatie naar keuze”
	Ondergetekenden gaan akkoord met de onderstaande bepalingen:
	Toestemming tot gebruik van locatie als ‘Trouwlocatie’
	Procedure aanvraag




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Aanwijzigingsverzoek eenmalige trouwlocatie - nieuw met formuliervelden 2.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Linda van der Berg, linda@tekstbureaucolibris.nl

		Bedrijf: 

		Tekstbureau Colibris




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
	Naam ondergetekende 1_es_:sender: 
	Geboortedatum eerste ondertekenaar_es_:sender:date: 
	Geboorteplaats eerste ondertekenaar: 
	Adres eerste ondertekenaar: 
	Postcode en woonplaats eerste ondertekenaar: 
	Burgerservicenummer eerste ondertekenaar: 
	Naam ondergetekende 2_es_:sender: 
	Geboortedatum tweede ondertekenaar_es_:sender:date: 
	Geboorteplaats tweede ondertekenaar_es_:sender: 
	Adres tweede ondertekenaar_es_:sender: 
	Postcode en woonplaats tweede ondertekenaar_es_:sender: 
	Burgerservicenummer tweede ondertekenaar_es_:sender: 
	Telefoonnummer 1_es_:sender: 
	Telefoonnummer 2_es_:sender: 
	E-mailadres 1e ondertekenaar_es_:sender:email: 
	E-mailadres 2e ondertekenaar_es_:sender:email: 
	Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap_es_:date: 
	Tijdstip ceremonie: 9.00 uur.
	Verwacht aantal gasten: 
	Naam van de locatie: 
	Adres van de locatie: 
	Eigenaar van de locatie: 
	Telefoonnummer van de beheerder: 
	Omschrijving van de ruimte waar de ceremonie plaatsvindt: 
	Plaats ondertekening: 
	Datum ondertekening_af_date: 
	Handtekening aanvrager 2_es_:signature: 
	Naam locatie door eigenaar ingevuld: 
	Naam eigenaar of beheerder: 
	Adres eigenaar of beheerder: 
	Postcode en woonplaats eigenaar of beheerder: 
	Telefoonnummer eigenaar of beheerder: 
	Datum ondertekening eigenaar_af_date: 
	Handtekening aanvrager 1_es_:signature: 
	Handtekening eigenaar of beheerder_es_:signature: 


