Overeenkomst vastleggen huwelijk/partnerregistratie op locatie
Ondergetekenden,
a.

de gemeente Noordenveld, in deze vertegenwoordigd door-----------------------------,gemachtigd door
de burgemeester op grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, hierna te
noemen de gemeente, en die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van
Noordenveld van 27 april 2000,

b.

de beheerder van de locatie: ---------------------------------------------------------- (ruimte
hierna te noemen de beheerder;

c.

het aanstaande bruidspaar of partners ------------------------------------------ en -------------------------(namen), hierna te noemen partners;

en

adres),

overwegend, dat de partners gekozen hebben voor een huwelijkssluiting in de hiervoor genoemde locatie;
komen het volgende overeen:
1.

Het huwelijk zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op ---------------------------------- .
De locatie is voor de plechtigheid beschikbaar van -------------------tot ------------------------------ (tijd)

2.

De beheerder stelt de locatie beschikbaar voor de duur van de plechtigheid ter beschikking van de
gemeente Noordenveld. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de
gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van 'huis der gemente'.

3.

De locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn.

4.

Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor
rekening van de onder c genoemde personen.

5.

Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing
van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de beheerder. In ieder geval dient een tafel, stoelen
en voldoende verlichting aanwezig te zijn.

6.

Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de plechtigheid
niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

Aldus overeengekomen te ---------------------------- op --------------------------Voor de gemeente ------------------------------------- de beheerder------------------------------------------------De partners -------------------------------------------------------------------------------------------

Aandachtspunten

-

Het reserveren van trouwruimte anders dan in het gemeentehuis, is een verantwoordelijkheid van
het trouwpaar.
Dat men zich er vroegtijdig van dient te vergewissen dat de betreffende locatie beschikbaar is.
Indien de ruimte beschikbaar is, dat men door de bedrijfsleiding of beheerder van de betreffende
accommodatie het door de gemeente verstrekte formulier moet laten invullen en ondertekenen.
Dat de kosten voor het gebruik van de ruimte op een andere locatie dat het gemeentehuis,
rechtstreeks door de betreffende accommodatie aan het bruidspaar in rekening wordt gebracht en
dat dit bedrag los staat van de leges die de gemeente vraagt voor het sluiten van een huwelijk.

