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Bijlage 5 

 
Aanvraag toestemming voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap op locatie 

 

Waar in dit formulier gesproken wordt over huwelijk wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. 

De gemeente Heemskerk heeft drie locaties aangewezen voor het voltrekken van huwelijken. Dat zijn: 

- gemeentehuis Heemskerk; 

- Kasteel Assumburg; 

- Chateau Marquette. 

 

Wilt u uw huwelijk op een andere locatie plaats laten vinden dan bovengenoemd dan kunt u daarvoor 

met dit formulier een verzoek indienen. 

 

Ondergetekenden vragen toestemming om het voorgenomen huwelijk te voltrekken op een locatie 

naar keuze. 

Het betreft het voorgenomen huwelijk van: 

 

 Bruidegom / Partner 1 Bruid / Partner 2 

 

Burgerservicenummer 

  

 

Naam en voorletters 

  

 

Telefoonnummer 

  

 

Gegevens over de gewenste locatie van het voorgenomen huwelijk 

 

Naam locatie 

 

 

Adres locatie 

 

Postcode en 

Woonplaats 

 

 

Eigenaar van het pand 

 

Telefoonnummer 

eigenaar 

 

Datum huwelijk  

Aantal gasten  

 

Aanvragers gaan ermee akkoord dat de gemeente Heemskerk niet aansprakelijk gesteld kan worden 

voor persoonlijke, zakelijke, financiële en/of immateriële schade die het gevolg is van onverwachte 

calamiteiten gedurende de huwelijksvoltrekking. Aanvragers verplichten zich te voldoen aan de 

voorwaarden gesteld in de toelichting die behoort bij deze aanvraag. 
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Ondertekening aanvraagformulier (lees voor meer informatie de toelichting onderaan dit formulier) 

Datum:  ………………………………………   

 

Handtekening bruidegom / partner 1:   Handtekening bruid / partner 2: 

 

 

………..………………………………………  ………..…………………………………………... 
 
 

Handtekening voor akkoord van de eigenaar van de locatie: 

 

 

………..……………………………………… 

 

  

 

 

Toelichting bij formulier 

 

De gemeente Heemskerk biedt de volgende faciliteiten: 

- De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; 

- De bode; 

- De huwelijksakte en het trouwboekje. 
 

 

Het bruidspaar/eigenaar van de locatie draagt zorg voor: 

- Een representatieve entourage voor de ceremonie waarvan de eventuele huurkosten voor 

rekening van de aanvragers komen; 

- Indien de ceremonie in de openlucht plaatsvindt dient een overdekt alternatief aanwezig te 

zijn; 

- Eventueel een geluidsinstallatie; 

- Eventueel muziek; 

- Een spreekgestoelte; 

- Een bijzettafeltje voor het ondertekenen van de akte; 

- Een aparte ruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om zich om te 

kleden en voor te bereiden; 

- Een glas water voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en voor de bode. 
 

 

De voltrekking van een huwelijk is een openbare gelegenheid. De locatie dient voor iedere 

belangstellende toegankelijk te zijn. Het is niet toegestaan om de locatie tijdens de ceremonie af te 

sluiten. 

Bij een huwelijksvoltrekking in een gebouw is de eigenaar van dit gebouw zelf verantwoordelijk voor 

de veiligheid wanneer hier een groep personen samenkomt. 

Als de huwelijksvoltrekking op de openbare weg is, moet u dit melden of  hiervoor een vergunning 

aanvragen. In de beleidsregels (straat)feesten op grond van de Algemene plaatselijke verordening 

(APV) staat  wanneer u  een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. De APV en de 

beleidsregel staan op de gemeentelijke website www.heemskerk.nl. 


