Aanvraagformulier locatie huwelijk/registratie van een partnerschap op
locatie naar keuze
Waarom dit formulier?
In gemeente Hollands Kroon zijn tal van prachtige plekken waar je kunt trouwen. Eén locatie ligt voor de hand: de trouwzaal
in het gemeentehuis. Daarnaast zijn er meer romantische, rustieke en bijzondere locaties waar bruidsparen meer dan welkom
zijn. U kunt bijna overal trouwen waar u wilt. Bijvoorbeeld in uw eigen stamcafé, uw favoriete restaurant, thuis of in de
openlucht.
Eigenaar/ exploitant zie voor de voorwaarden bijlage 2.
Omdat uw bruiloft veilig moet verlopen willen wij van u een aantal gegevens weten zodat wij kunnen beoordelen of de door
u aangegeven locatie veilig is, of dat er nog aanvullende aanpassingen gedaan moeten worden.
1. Gegevens aanstaande bruidspaar
Naam:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer
E-mail:
2. Gegevens

Naam eigenaar/ exploitant:
Naam gebouw:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
3. Bestaande gebruiksvergunning
Heeft de locatie een bestaande vergunning/melding brandveilig gebruik?
□ Ja
□ Nee
(Alleen van toepassing voor horeca gelegenheden zoals: cafés, dorpshuizen etc).
4. Gegevens voltrekking huwelijk
Datum:
Tijdstip:

van

tot

Maximaal aantal personen:

(Hierbij is rekening gehouden met de 1 ½ m coronamaatregel)

De voltrekking vindt plaats in: (meerdere antwoorden mogelijk) o
Een tuin;
o

Een woning; o Een schuur*; o Een tent*;

uur

o

Anders namelijk:

4a. Adresgegevens locatie huwelijk

Straat:

Postcode en Woonplaats

* Bij meer dan 150 personen moet u een plattegrondtekening bij afdeling vergunningen@hollandskroon.nl indienen.

Zie bijlage 1.

5. Opmerkingen en eventuele toelichting

6. Handtekening
Aanstaand bruidspaar:
Naar waarheid ingevuld,
d.d.:
Handtekeningen:

Eigenaar/exploitant locatie:
Eigenaar/exploitant geeft hierbij toestemming voor het in gebruik nemen van de locatie voor de voltrekking van het
huwelijk.
d.d.:
Handtekening:

Bijlage 1

Indieningsvereiste tekening tent of schuur >50 personen:
Op de plattegrondtekening moeten de volgende gegevens staan:
o Schaalaanduiding 1:100; o Afmetingen tent; o Opstelling
van inventaris en van inrichtingselementen; o Vluchtdeuren
(afmetingen aangeven); o Draairichting van deuren; o
Vluchtrouteaanduiding; o Noodverlichting; o Mobiele
brandblusapparaten.
Certificaat
Het materiaal van de aankleding en de tent moeten voldoen aan één van de onderstaande klassen, hiervan moet een
certificaat overlegd worden.
o klasse 2 van NEN 6065; o klasse B van NEN-EN 13501-1; o
klasse B1 van DIN 4102; o klasse M2 volgens NFP 92-503 t.m.
NFP 92-505 en NFP 92-507.

Algemene Plaatselijke Verordening (Apv)
Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of
geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een
omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de
Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening
NoordHolland.

Bijlage 2

OVEREENKOMST HUWELIJK/ REGISTRATIE VAN EEN PARTNERSCHAP OP
LOCATIE NAAR KEUZE IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON
-

De eigenaar/exploitant stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de gemeente.
Gedurende deze periode heeft de locatie de status van “huis der gemeente”.

-

De eigenaar / exploitant vervult de rol van “gastheer / gastvrouw” .
Een gastheer/gastvrouw ondersteunt de trouwambtenaar en zorgt dat alles naar wens van het bruidspaar
verloopt.
Er is géén ondersteuning vanuit de gemeente Hollands Kroon in de vorm van een bode.

-

De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente, vertegenwoordigd door de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). De babs kan indien nodig besluiten uit te wijken
naar een andere locatie.

-

De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.

-

De locatie moet voor iedereen goed toegankelijk en openbaar zijn.

-

De locatie is (brand) veilig. Eventueel kan de brandweer of het bureau handhaving om aanvullend advies
gevraagd worden. Een gebruiksvergunning is noodzakelijk bij meer dan 50 personen.
Het bruidspaar is in overleg met de eigenaar/exploitant verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de
locatie en eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.

-

-

De locatie moet voorzien zijn van een aantal faciliteiten: voldoende en relevant opgesteld meubilair, goede
verlichting, toiletvoorziening, afsluitbare kleedruimte, een spreektafel (katheder) en eventueel een microfoon.
Eventuele aanpassingen in de locatie vindt plaats in nauw overleg met de eigenaar/exploitant.

-

Wanneer de huwelijkslocatie een kerk is en er ook een kerkelijk huwelijk plaatsvindt, moet het burgerlijk
huwelijk vóór het kerkelijk huwelijk plaatsvinden.

-

Betreft de locatie een vaartuig, dan moet deze tijdens de voltrekking zijn afgemeerd aan een ligplaats op het
grondgebied van de gemeente Hollands Kroon.

Is de voltrekking buiten een haven, dan moet het vaartuig zich op het moment van de voltrekking bevinden
binnen de grenzen van de gemeente Hollands Kroon op van te voren doorgegeven coördinaten.
-

Indien de eigenaar/exploitant een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is dit geheel voor
rekening van het bruidspaar.

-

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.

