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OVEREENKOMST EENMALIGE LOCATIE HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP  
 
Ondergetekenden: 
 
A. De aanstaande echtgenoten/geregistreerde partners: 
 

Partner 1: _________________________________________________(volledige naam en voornamen) 
 

Partner 2: _________________________________________________(volledige naam en voornamen),  
 
B. De eigenaar/beheerder van de locatie: 
 

Naam en adres locatie: _________________________________________________________________ 
 

Naam eigenaar/beheerder: ___________________________________(volledige naam en voornamen), 
 
C. De gemeente Brummen,  
vertegenwoordigd door de daartoe gemachtigde medewerker van Proces Inwonerszaken, 
 
komen, met betrekking tot het voltrekken van het huwelijk/geregistreerd partnerschap van de onder A 

genoemde partners op de onder B genoemde locatie, het volgende overeen: 

  

1. Het huwelijk/partnerschap zal worden voltrokken in de hiervoor genoemde locatie of, indien in de 

open lucht, op het terrein behorende bij de genoemde locatie, op: 

__________________________(datum) om ______________(tijd). De locatie is voor dit doel be-

schikbaar vanaf één uur voor aanvang van het huwelijk tot één uur na de voltrekking; 

2. De aan te wijzen locatie levert geen strijd met regels van openbare orde en goede zeden; 

3. De eigenaar/beheerder stelt de locatie beschikbaar voor de in lid 1 genoemde periode aan de ge-

meente. De wijze van gebruik tijdens de voltrekking wordt bepaald door de gemeente. Gedurende de 

in lid 1 genoemde periode heeft de locatie de status van "huis der gemeente"; 

4. De locatie dient voor de in lid 1 genoemde periode voor een ieder vrij bereikbaar en goed toeganke-

lijk te zijn; 

5. De gemeente Brummen is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de dag 

van de voltrekking niet tijdig of niet volledig beschikbaar is, dan wel bij het ontbreken van onder punt 

10 genoemde zaken en middelen; 

6. De gemeente Brummen is niet aansprakelijk voor vernieling, verlies en/of diefstal van eigendommen 

van het bruidspaar/de partners en/of hun gasten en/of de eigenaar/beheerder van de locatie. Even-

tuele schade die is ontstaan door de onder A genoemde partners en/of hun gasten als gevolg van 

het gebruik van de locatie ten behoeve van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partner-

schap is voor rekening van de onder A genoemde partners; 

7. Bij voltrekking in de open lucht is bij slecht weer de ambtenaar burgerlijke stand bevoegd om de vol-

trekking in het aangewezen gebouw te voltrekken; 

8. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel 

voor rekening van de onder A genoemde partners; 

9. Op de locatie moeten tenminste aanwezig zijn: een omkleedruimte voor de ambtenaar burgerlijke 

stand, een goede spreekplaats, een tafel voor het ondertekenen van de akte, voldoende zitplaatsen,  

goede verlichting en een goede akoestiek, dan wel geluidsinstallatie met microfoon. De verantwoor-

delijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar/beheerder van de locatie dan wel, in nauw overleg, bij de on-

der A genoemde partners;  

10. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eige-

naar/beheerder van de locatie. Voor voltrekkingen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, is 

een evenementenvergunning van de gemeente Brummen noodzakelijk; 

11. Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de onder A genoemde partners verantwoordelijk. 

Aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de eigenaar/beheerder; 

12. De onder A genoemde partners zorgen voor vervulling van het gastheerschap bij de voltrekking van 

het huwelijk. Dit houdt onder meer het volgende in: ontvangen van gasten, begeleiden van gasten 
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naar de ruimte en speciale gasten hun zitplaats wijzen, op verzoek muziek verzorgen en na afloop 

van de voltrekking de plechtigheid afsluiten; 

13. Het niet voldoen aan voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de voltrekking niet op 

de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden; 

14. Deze overeenkomst treedt in werking nadat het college besloten heeft deze locatie éénmalig aan te 

wijzen als huis der gemeente voor de voltrekking van een huwelijk/geregisteeerd partnerschap op de 

onder lid 1 genoemde datum. 

 
______________, ______________ 
(Plaats, datum) 
 
 
_____________________________  __________________________ 
(handtekening partner 1)    (handtekening partner 2) 
 
 
 
______________, ______________   ______________, ______________ 
(Plaats, datum)       (Plaats, datum) 
 
 
__________________________________  _______________________________________ 
(handtekening eigenaar/beheerder locatie)                     (handtekening medewerker gemeente Brummen) 
 
 
 
 
  


