
 

 
 
Overeenkomst burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie 
 
 
De ondergetekenden,  
 
De gemeente Dijk en Waard, Parelhof 1 te Heerhugowaard, in deze ingevolge artikel 171, lid 1, 
van de Gemeentewet vertegenwoordigd door het afdelingshoofd Burgerzaken, die handelt ter 
uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van het 
mandaatbesluit van januari 2022, hierna te noemen: 'de gemeente' 
 
en 
 
De beheerder/ exploitant van de locatie:  
Naam locatie:                                                  adres :                                                                        
in deze vertegenwoordigd door: (naam beheerder) 
hierna te noemen: 'de beheerder' 
 
en 
 
Het aanstaand (bruids)paar: 
 
geslachtsnaam:     geslachtsnaam: 
 
voornamen:      voornamen: 
 
adres: 
 
hierna te noemen 'het (bruids)paar'  
 
Overwegende, dat het (bruid)spaar gekozen heeft voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk / 
geregistreerd partnerschap in de gemeente Dijk en Waard op de hierboven genoemde locatie die 
op ondergenoemde datum en gedurende ondergenoemde tijdspanne de status van 
gemeentehuis heeft: Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 

1. Dat het huwelijk / geregistreerd partnerschap zal worden gesloten op de hierboven 
genoemde locatie als gemeentehuis op:  

(tijdstip, dag en datum) 
 

2. Dat de (huwelijks)ceremonie zelf ongeveer 25 minuten in beslag neemt.  
Dat deze 25 minuten vallen binnen de maximale tijdsduur van 75 minuten dat de locatie 
de status heeft van gemeentehuis. 

 
3. Dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de (huwelijks)voltrekking een officieel karakter 

heeft en dat deze onafgebroken door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand zal worden verricht. Dat na het officiële gedeelte de buitengewoon ambtenaar van 
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de burgerlijke stand met zijn begeleider de (trouw)locatie verlaat en dat daarna pas 
gelegenheid bestaat voor (eventuele) gastsprekers en felicitaties voor het (bruids)paar.  

 
4. Dat tijdens de officiële (huwelijks)voltrekking geen spijzen en dranken mogen worden 

gebruikt.  
 

5. Dat, mocht de (huwelijks)voltrekking niet op het afgesproken tijdstip kunnen aanvangen of 
langer duren dan afgesproken door een oorzaak aan de kant van het (bruids)paar, dan de 
extra kosten hiervan voor de rekening van het (bruids)paar zullen zijn.  

 
6. Dat de beheerder de locatie voor de duur van de (huwelijks)voltrekking als onder artikel 1 

genoemd ter beschikking stelt aan de gemeente, dat de wijze van gebruik tijdens de 
(huwelijks)sluiting wordt bepaald door de gemeente en dat gedurende deze periode de 
locatie de status van gemeentehuis heeft.  
 

7. Dat deze status als gemeentehuis inhoudt dat de gemeente in persoon van de 
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand de gang van zaken tijdens de 
(huwelijks)voltrekking bepaalt met dien verstande dat de (buitengewoon) ambtenaar van 
de burgerlijke stand tijdens de uitoefening van zijn functie het gemeentehuis c.q. de 
locatie niet mag verlaten en dat hij/zij het huwelijk alleen mag voltrekken op de genoemde 
locatie.  

 
8. Dat de locatie voor de duur van de (huwelijks) voltrekking voor een ieder vrij toegankelijk 

dient te zijn.  
 

9. Dat indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, deze 
geheel voor rekening van het bruidspaar komt, dit naast het tarief dat al aan de gemeente 
is verschuldigd als genoemd in de bijlage van deze overeenkomst.  

 
10. Dat voor de inrichting en aankleding van de locatie het (bruids)paar verantwoordelijk is en 

dat de aanpassing van de locatie op het verzoek van het (bruids)paar plaatsvindt in nauw 
overleg met de beheerder. Dat in ieder geval voor de (huwelijks)voltrekking een tafel, 
stoelen, voldoende verlichting en indien noodzakelijk een geluidsinstallatie aanwezig 
dienen te zijn.  

 
11. Dat indien de (huwelijks)voltrekking in de open lucht plaatsvindt, er voor wordt gezorgd 

dat de ambtenaar en de begeleider beschut zijn tegen de weersomstandigheden 
(overkapping tegen de regen en/of krachtige zon, afscherming tegen de wind, etc.) zodat 
de (huwelijks)voltrekking ongehinderd kan plaatsvinden.  

 
12. Dat het niet voldoen aan de bepalingen onder nummer 10 en 11 voor de gemeente 

redenen kunnen zijn de (huwelijks)voltrekking niet op de overeengekomen tijd en locatie 
te laten plaatsvinden.  

 
13. Dat de gemeente geen rechtsmacht heeft over de locatie en dat het bruidspaar de 

gemeente niet aansprakelijk kan stellen.  
 
  



3 
 

Aldus overeengekomen in de gemeente Dijk en Waard 
 
De gemeente,  de beheerder,  het bruidspaar, 
 
 
 
 
Op: Op: Op: 
(datum) (datum) (datum) 
 
 
Dit verzoek dient uiterlijk twee maanden voor de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap binnen te zijn. 
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Bijlage: artikel 6 uit het reglement van de burgerlijke stand van Dijk en Waard 

Artikel 6. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis 

1. Het college wijst elke locatie aan als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken 
en registreren van partnerschappen. 

2. Het aanwijzen of afwijzen van locaties als huis der gemeente is gemandateerd aan het 
hoofd van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Dijk en Waard. Gedurende de 
ceremonie heeft de locatie de status van gemeentehuis. 

3. Het gebruik van een locatie als huis der gemeente is pas toegestaan als uiterlijk 2 
maanden voor de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een schriftelijk 
verzoek is gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze melding bevat 
tenminste de vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of partners, de 
dag, het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie, en het 
adres van de aan te wijzen locatie. 

4. Een locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt tenminste verstaan: 
 a. de locatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk zijn; 
 b. de aanwezigheid van tafels, stoelen en een spreekgestoelte; 
 c. voldoende verlichting in de ceremonieruimte; 
 d. een aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand om zich 

om te kleden; 
 e. de aanwezigheid van een sanitaire ruimte. 
5. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de 

locatie. 
6. De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor het doel en de duur van de 

huwelijkssluiting voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. 
7. Er mag gedurende de plechtigheid niet gerookt of drank geschonken worden. 
8. De locatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid en goede zeden. 
9. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden. 
10  Het bruidspaar of de partners zijn verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid. Ook 

de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet 
gewaarborgd zijn. 

11. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen. 
12. De gemeente Dijk en Waard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of 

voortvloeiend uit voltrekking van het huwelijk op de locatie. De (buitengewoon) ambtenaar 
van de burgerlijke stand is een gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend 
verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 

13. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij het 
bruidspaar of de partners dan wel de eigenaar/beheerder van de locatie. 

14. Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het huwelijk 
niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen. 

15. Bij elk locatiehuwelijk worden het nakomen van de voorwaarden vastgelegd in een 
overeenkomst getekend door het bruidspaar, locatiehouder en de gemeente. 

16. Met de intreding van dit reglement Burgerlijke Stand worden de huwelijksleges geïnd door 
de gemeente. Het innen van de kosten voor het gebruik van de locatie is de 
verantwoordelijkheid van de locatie of betreffende beheerder. 

 
 


