Overeenkomst alternatieve trouwlocatie
Wilt u op een eigen/alternatieve trouwlocatie uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten sluiten?
Vul dan deze overeenkomst in.

Persoonsgegevens aanvrager (hierna te noemen partners)
Naam
Geboortedatum
Naam partner
Geboortedatum partner
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Persoonsgegevens eigenaar van de locatie (hierna te noemen eigenaar)
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Gegevens huwelijk/partnerschap
Adres trouwlocatie
Postcode en woonplaats
trouwlocatie
Datum huwelijk/partnerschap
Tijd huwelijk/partnerschap

Overeenkomst
Overwegende dat de partners de voltrekking van hun huwelijk willen laten plaatsvinden in de hierboven
genoemde locatie. Zijn overeengekomen als volgt:
1.
2.
3.
1

Het huwelijk/partnerschap wordt gesloten op de hierboven genoemde locatie, datum en tijdstippen.
De genoemde locatie is voor dit doel beschikbaar.
De locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting voor ieder vrij toegankelijk. Huwelijken worden
uitsluitend voltrokken in openbaarheid;
De locatie is toegankelijk voor mindervaliden;
www.olst-wijhe.nl

4.
5.

6.

7.
8.

In het geval de eigenaar een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor
rekening van de partners;
De partners en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de
gemeente Olst-Wijhe 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;
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
geschiedt op kosten van de partners;
Indien partners niet voldoen aan enige bepaling uit deze overeenkomst kan de gemeente besluiten
de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden;
Eigenaar en partners hebben kennisgenomen van de bepalingen zoals vermeld op de bijlage van deze
bijeenkomst.

Voorwaarden voor een huwelijk/partnerschap op locatie
1. De locatie is gelegen in de gemeente Olst-Wijhe;
2. De locatie is niet in strijd met de goede zeden;
3. De locatie is een gebouw, een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in de openlucht is
niet toegestaan;
4. 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 team
Leefomgeving ingediend te worden;
5. 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 team
Burgerzaken;
6. Op een ‘gekozen’ locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten plaatsvinden;
7. De gemeente behoudt zich het recht voor de locatie qua inrichting en brandveiligheid te
controleren.

Ondertekening
Datum
Handtekening

Handtekening partner

Handtekening eigenaar
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Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar het Klantcontactcentrum
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Balie: Lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg
Lever dit ingevulde en ondertekende formulier in tijdens uw melding van het huwelijk of geregistreerde
partnerschap bij de gemeente Olst-Wijhe.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij
delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit
noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet
langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling. Wij conformeren ons aan
de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen u graag verder.
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