Aan de gemeente Deventer
Publiekszaken, burgertaken
Postbus 5000
7400 GC Deventer
of
burgerzaken@deventer.nl

Deventer, ------------------------------(datum invullen)
Geachte mevrouw/mijnheer,

Wij willen trouwen / een partnerschap registreren * op:
------------- (dag) ------------------------------------------ (datum) om -----------------uur (tijdstip)
Bij deze plechtigheid zullen ---------------- personen aanwezig zijn.
Ons huwelijk / partnerschap* wordt wel / niet * in onze woning gesloten.
De plechtigheid zal wel / niet* in de openlucht plaatsvinden.
Wanneer de plechtigheid in de openlucht zal plaatsvinden is de vervangende locatie bij slecht
weer:
---------------------------------------------------------------------------- (naam en adres van de locatie)
Wanneer het huwelijk/partnerschap wordt gesloten in uw woning dan kunt u uw naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer vermelden. U kunt het formulier ondertekenen en aan ons
toesturen. Wanneer u in uw tuin wilt trouwen en uw vervangende locatie is niet uw woning
dan dient u onderstaande vragen ook in te vullen en de overeenkomst met de eigenaar bij te
sluiten.
Wij willen dat ons huwelijk / partnerschap wordt gesloten in:
-------------------------------------------------------- (indien van toepassing de naam van de locatie)
-------------------------------------------------------------------------------------- (adres van de locatie)
------------------------- (postcode) ---------------------------------------------- (plaats van de locatie)
Bijgaand sturen wij u de ingevulde overeenkomst met de eigenaar van de locatie waar ons
huwelijk/partnerschap wordt gesloten.
De eigenaar van de locatie is wel / niet * in het bezit van een gebruikersvergunning.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien bij het huwelijk / partnerschap meer dan 50 personen aanwezig zijn dient de eigenaar
in het bezit te zijn van een gebruikersvergunning, tenzij het een woning betreft.
Wij staan garant voor de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand.
Het is bekend dat de afhandeling van het verzoek ongeveer 4 weken zal duren.
Met vriendelijke groet,

---------------------------------- (handtekening) ------------------------------------ (handtekening)

dhr/mevr* --------------------------- en dhr/mevr* ------------------------------- (namen aanvragers)
----------------------------------------------------------------------------------------- (adres)
-------------------------- (postcode) ------------------------------------------------ (woonplaats)
(telefoonnummer overdag) -------------------------------------

*doorhalen wat niet van toepassing is.

OVEREENKOMST

De ondergetekenden,
a. de eigenaar van de locatie, hierna te noemen “de eigenaar”:
dhr/mevr* ------------------------------------------------------------------------ (voorletters en naam)
(telefoonnummer overdag) ----------------------------------------------------------------------------Indien van toepassing de naam van de locatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (adres van de locatie)
----------------------- (postcode) -------------------------------------------- (plaats van de locatie)
en:

b. de partners / gebruikers, hierna te noemen “partners”:
dhr/mevr* ----------------------------- en dhr/mevr*-------------------------- (voorletters en namen)
------------------------------------------------------------------------------------ (adres)
----------------------- (postcode) -------------------------------------------- (plaats)
(telefoonnummer overdag) --------------------------------------------------------------------------Zijn overeengekomen dat:
1.
Het huwelijk/de partnerschapsregistratie zal plaatsvinden in de hierboven genoemde locatie /
adres op:
------------------------------------------------ (datum) om: --------------------------------- (tijdstip)
De plechtigheid is wel / niet* in de openlucht.
Indien de plechtigheid in de openlucht is dan is de uitwijklocatie bij slecht weer:
Indien van toepassing de naam van de locatie ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- (adres van de locatie)
----------------------- (postcode) -------------------------------------------- (plaats van de locatie)
(heeft deze locatie een andere eigenaar, dan hiervoor ook een aparte overeenkomst laten opmaken)
*doorhalen wat niet van toepassing is

2.

In het geval de eigenaar een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze
geheel
voor rekening van de partners;

3.

De partners en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst
waarbij de gemeente Deventer geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle
aanspraken op schadevergoeding ten behoeve van wie dan ook. De partners zijn zelf
aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht. Voor de

inrichting en de brandveiligheid van het gebouw is de eigenaar van het gebouw
verantwoordelijk;
4

In de locatie dient een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn.
Aanpassing van de inrichting en/of aankleding van de locatie door de partners is
uitsluitend mogelijk na toestemming van de eigenaar. Het aanbrengen van
aanpassingen en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat is op kosten
van de partners;

5.

Indien partners niet voldoen aan enig bepaling uit deze overeenkomst kan de gemeente
besluiten de huwelijkssluiting/registratie van het partnerschap niet op de
overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden;

6.

Eigenaar en partners hebben kennisgenomen van de bepalingen zoals vermeld op deze
overeenkomst.

Aldus overeengekomen en getekend te Deventer -------------------------------------- (datum)

------------------------------------------(handtekening eigenaar)

------------------------------------(handtekening partner)

------------------------------------(handtekening partner)
VOORWAARDEN
Voorwaarden voor trouwen op locatie
1.

De locatie is gelegen in de gemeente Deventer;

2.

De locatie is niet in strijd met de goede zeden;

3.

Indien meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn en deze niet over een
gebruiksvergunning beschikt, dient een gebruiksmelding in het kader van gebruiksbesluit bij
de brandweer ingediend te worden. De brandweer heeft het recht om te controleren op
inrichting, aanwezigheid brandblussers en brandveiligheid. De kosten zijn voor
rekening van
de eigenaar van de locatie;

4.

Indien de partners kiezen voor een alternatieve locatie dan zijn de kosten van huur, inrichting,
aankleding en benodigde verzekeringen voor hun eigen rekening. De eigenaar van de locatie
heeft vooraf schriftelijk toestemming gegeven. Deze toestemming wordt in afschrift overlegd
bij Publiekszaken;

5.

Op een “gekozen” locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten plaatsvinden;

6.

U staat garant voor de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
die het huwelijk/partnerschap sluit. Indien de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van
de burgerlijke stand in geding is heeft de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
de bevoegdheid af te zien van de sluiting van het huwelijk/partnerschap.

