
 
 

Overeenkomst huwelijk of geregistreerd partnerschap op vrije locatie

Ondergetekenden, 
      A. de eigenaar / rechthebbende van de locatie 
                               Naam locatie………………………………………………………………….. 
                               Adres locatie…………………………………………………………………. 
 
           hierna te noemen eigenaar / rechthebbende 
 
      B.  het aanstaande bruidspaar / partners 
                              Partner 1……………………………………………………………….  (volledige naam) 
                              Partner 2……………………………………………………………...    (volledige naam)   
            hierna te noemen partners. 
 
overwegende dat de partners hebben gekozen voor een huwelijksvoltrekking of de sluiting van een geregistreerd partnerschap in de hiervoor 
genoemde locatie, komen het volgende overeen:

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op ……………… (datum) van …………... tot 
…………… (tijd).

•

De locatie is gedurende de huwelijksvoltrekking of gedurende de sluiting van het geregistreerde partnerschap openbaar en voor iedereen 
toegankelijk.

•

De locatie is representatief als huis der gemeente. Als uitgangspunt geldt dat de locatie en de inrichting niet in strijd zijn met de openbare orde 
en veiligheid, goede zeden en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

•

De locatie bevindt zich op vaste grond of op een aan wal gemeerd schip.•
Indien de huwelijksvoltrekking of de sluiting van het geregistreerd partnerschap in de openlucht plaatsvindt wordt er rekening gehouden met de 
verkeersveiligheid, openbare toegankelijkheid en is er in het geval van slechte weersomstandigheden een gebouw als uitwijklocatie 
beschikbaar die voldoet aan de voorwaarden genoemd in het Reglement burgerlijke stand gemeente Tynaarlo 2021.

•

De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en overige aanwezigen is gewaarborgd.•
De partners zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie, waarbij in ieder geval een tafel, stoel en kleedruimte voor de (buitengewoon) 
ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn;

•

De voltrekking kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden.•
Een eventuele religieuze plechtigheid wordt duidelijk gescheiden en vindt na afloop van het burgerlijk huwelijk plaats.•
In het geval van een bestaand bouwwerk: de locatie voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Bij aanwezigheid van meer dan 50 
personen moet een melding brandveilig gebruik bij de gemeente worden gedaan.

•

In het geval van een tijdelijk bouwwerk: de locatie voldoet aan de voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen (BGBOP). Bij aanwezigheid van meer dan 150 personen moet een melding brandveilig gebruik bij de gemeente worden gedaan.

•

De eventuele kosten voor het gebruik van de locatie komen geheel voor rekening van de partners. Deze kosten staan los van de leges die de 
gemeente Tynaarlo in rekening brengt voor het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een partnerschap.

•

De gemeente Tynaarlo is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet tijdig of volledig beschikbaar zijn van de locatie voor 
de huwelijksvoltrekking of de sluiting van het geregistreerd partnerschap.

•

De aanwijzing van locaties leidt niet tot enige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.•
De gemeente Tynaarlo is niet aansprakelijk voor de door de partners, bezoekers behorende tot de gasten of derden geleden schade, hoe dan 
ook genaamd, als gevolg van of in verband met het gebruik van de locatie.

•

Op deze overeenkomst is het Reglement burgerlijke stand gemeente Tynaarlo 2021 van toepassing.•
Wordt aan één van de gestelde voorwaarden niet voldaan dan kan dat reden zijn om de huwelijksvoltrekking of de sluiting van het 
geregistreerd partnerschap niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

•

Aldus overeengekomen te………………..................                                op…………………………….

de eigenaar / rechthebbende:                                                                   de partners: 
 
 
…………………………….................. (handtekening)                               …………………………………. (handtekening partner 1) 
 
 
                                                                                           

                                                                                                                  ………………………………… (handtekening partner 2)

Bijlage: 
kopie identiteitsbewijs van de eigenaar / rechthebbende.


