Overeenkomst voor een huwelijk of partnerschapsregistratie op locatie.
Ondergetekenden,
A. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, namens
deze het hoofd van de afdeling Burgerzaken;
B. de beheerder/hoofdbewoner van de beoogde trouwlocatie, hierna te noemen de
beheerder/hoofdbewoner;
C. het aanstaande bruidspaar/de partners, hierna te noemen het bruidspaar/de partners;
overwegende,
dat het bruidspaar/de partners gekozen heeft voor een huwelijkssluiting of
partnerschapsregistratie op locatie.
1.

Het huwelijk/de registratie van het partnerschap zal worden gesloten in de hierna
genoemde locatie:
__________________________________________________(locatie)
__________________________________________________(datum)
__________________________________________________(tijd)
De locatie is voor dit doel beschikbaar van een half uur voor tot een half uur na
de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

2.

De beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting/
partnerschapsregistratie ter beschikking van de gemeente. Gedurende deze
periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

3.

De locatie is openbaar en voor de duur van de
huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie voor iedereen vrij bereikbaar en
toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.

4.

Indien de beheerder/hoofdbewoner een vergoeding voor de locatie vraagt is deze
geheel voor rekening van het bruidspaar/de partners.

5.

Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar/de partners
verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met
de beheerder/hoofdbewoner. In ieder geval dienen een tafel, stoelen en voldoende
verlichting aanwezig te zijn. Eventuele kosten voor het aanbrengen van
aanpassingen en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat geschiedt op kosten
van het bruidspaar/de partners.

6.

De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid en goede
smaak en moet algemeen maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

7.

Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen kan reden zijn de
huwelijkssluiting niet op de beoogde tijd en locatie te laten plaatsvinden. Een
trouwambtenaar van de gemeente Boxmeer heeft het recht om persoonlijk te
weigeren om op een bepaalde locatie een huwelijk te voltrekken als hij/zij van
mening is dat de beoogde locatie niet geschikt is om er een huwelijksvoltrekking
te laten plaatsvinden.

8.

Het bruidspaar/De partners vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding
van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door het bruidspaar/de
partners van de locatie.

Plaats:
Datum:

A. Het college van burgemeester en wethouders,
namens deze het hoofd Afdeling Burgerzaken,

_____________________________________
E. van Tilburg-Suy

B. De beheerder/hoofdbewoner,

_____________________________________
Naam: [Voorletters en achternaam beheerder/hoofdbewoner trouwlocatie]

C. Het bruidspaar/De partners,

________________________________
Naam: [Voorletters en achternaam ]

_______________________________
Naam: [ Voorletters en achternaam ]

