Regeling trouwen op een locatie naar keuze in Heumen
De criteria waaraan locaties voor huwelijksvoltrekking in de gemeente Heumen moeten
voldoen zijn gebaseerd op criteria die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft
opgesteld. Daarnaast gelden criteria die de gemeente Heumen aan locaties stelt omdat
zij te maken heeft met wettelijke voorschriften die aan huwelijksvoltrekkingen zijn
verbonden. Deze criteria zijn:
1. De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heumen.
2. De locatie moet toegankelijk zijn voor in- en mindervaliden
3. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.
4. De locatie moet een gebouw zijn. Huwelijksvoltrekking in de open lucht bij de locatie mag
onder de voorwaarde dat bij slecht weer uitgeweken kan worden naar een overdekte ruimte.
5. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk.
6. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden
gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Zijn er meer dan 50 personen, dan moet
de locatie zelf zorgen voor een zogenaamde eventuele gebruiksmelding. Deze is aan te vragen
via www.omgevingsloket.nl.
7. Als een bruidspaar kiest voor een eigen locatie dan zijn de kosten van huur,
inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen voor hun rekening. Het
bruidspaar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt
toegebracht.
8. De locatie moet op het moment van de plechtigheid naar behoren zijn ingericht.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan de aanwezigheid van een tafel en stoelen,
voldoende verlichting van de ruimte, (mogelijkheid van installeren tot) een geluidsinstallatie en
voldoende sanitaire voorzieningen.
9. Het bruidspaar, de eigenaar van de locatie en de gemeente sluiten een (privaatrechtelijke)
overeenkomst waarbij de gemeente Heumen partij is. In deze
overeenkomst wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Heumen
gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied
van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten. En dat voor de inrichting en de
brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is.
10. De eigenaar van de locatie moet vooraf schriftelijk toestemming te geven.
11. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de gemeentelijke
vertegenwoordiger die uitsluitend verantwoordelijk is voor het rechtsgeldig tot stand
komen van het huwelijk.
13. Op een gekozen locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten
plaatsvinden.
14. Voor de aanvraag van een huwelijk op een locatie naar keuze wordt gebruik
gemaakt van een speciaal formulier. Dit formulier moet uiterlijk drie maanden vóór
de datum van huwelijksvoltrekking zijn ingeleverd bij de afdeling publiekszaken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De aanvraagprocedure is als volgt:
Via de website www.heumen.nl of aan de balie van publiekszaken
in Malden is een aanvraagformulier ‘Trouwen op locatie naar keuze’ verkrijgbaar.
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden ingeleverd bij de afdeling pubiekszaken.
Dit kan tijdens de openingsuren maar u kunt ook een afspraak maken.
Het verzoek moet uiterlijk drie maanden voor de huwelijksvoltrekking worden
ingediend.
Als het verzoek een locatie betreft die nog niet bekend is, wordt de locatie
beoordeeld op geschiktheid.
Nadat toestemming voor het gebruik van de trouwlocatie is verleend, neemt de trouwambtenaar
die het huwelijk gaat voltrekken zelf contact op met het bruidspaar. In het hierop volgende
gesprek zal de huwelijksplechtigheid tot in detail worden besproken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar in deze regeling wordt gesproken over huwelijken of trouwen, wordt ook het
registreren van partnerschappen bedoeld.

