College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert
Postbus 2728
6030 AA NEDERWEERT
Beoordeling (1) locatie voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie bedoeld in het
Burgerlijk Wetboek, Boek 1 artikel 63
(1) Dit verzoek, of de daarin verzochte informatie, kan mondeling (loket centrale klantenbalie), telefonisch (0495- 677111), fax (0495-633245) of per
e-mail (info@nederweert.nl) worden ingediend/verstrekt.
Doe het wel tijdig in verband met de beoordeling van de locatie. Aan verzoekers wordt het besluit op hun verzoek schriftelijk medegedeeld door de gemeente.

S.V.P. vóór het invullen van dit formulier contact opnemen met Burgerzaken i.v.m. met
het vastleggen van deze datum (0495) 677 111
1. Gegevens huwelijk / partnerschapsregistratie / aangifte huwelijk / aangifte partnerschapsregistratie
Huwelijks-/ partnerdatum
Tijdstip
Aangifte huwelijk-/partnerdatum
Tijdstip
2. Gegevens locatie
Adres
(Indien geen adres voorhanden is dan een andere aanduiding/beschrijving van de beoogde locatie.)

Postcode/plaats
Aard locatie
(Geef hier nadere gegevens aan van de locatie; bijvoorbeeld: woning, ander gebouw, openlucht, achtertuin, openbaar gebied etc.)

3. Heeft u een voorkeur van een vrouwelijke of mannelijke ambtenaar van de burgerlijke stand?
Vrouw

Man

Geen voorkeur

Ondergetekenden:
4. Partner A
Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres

Woonplaats

5. Partner B
Naam
Voornamen
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Lees aandachtig onderstaande voorwaarden en aandachtspunten door en onderteken beiden het formulier.
6. Voorwaarde
In principe kan op alle locaties binnen het grondgebied van de gemeente Nederweert getrouwd of gepartnerd worden; als enig
toetsingscriterium geldt `de openbare orde' en `goede smaak'. `Goede smaak' houdt hier een zekere `passendheidstoets' in.
In overleg met de (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (B)abs) wordt beoordeeld of de beoogde locatie hier
in alle redelijkheid aan voldoet.
Er gelden géén vooraf vastgestelde dagen/tijdstippen voor de voltrekking. Voor deze zogenaamde `vrije locaties' is bepaald dat
dag en tijdstip in overleg en overeenstemming met de Babs plaatsvinden. In principe geldt hiervoor dus een '24-uursmogelijkheid'.
7. Aandachtspunten voor a.s. partners
■ Overige zaken, zoals tijdig een beoordelingsverzoek indienen, locatie-inrichting (en de kosten daarvan), toestemming
eigenaar locatie, uitwijkmogelijkheid bij slecht weer, voorzieningen (voor zover nodig: toilet, omkleedruimte (B)abs),
veiligheidsaspecten (zoals een vergunningplicht voor de ceremonie in een tent of openlucht met meer dan 100 personen),
risico's en aansprakelijkheid raken de individuele verantwoordelijkheid en zorgplicht van de a.s. partners.
■ Onderdelen hiervan kunnen bij de toetsing en/of het nader overleg met de (B)abs (zo nodig ter plekke) worden bezien of
afgesproken.
■ De (B)abs geeft aan wat er geregeld moet zijn voor het voltrekken van de ceremonie. Zo zullen de a.s. partners (eventueel)
moeten zorgen voor iemand die hem/haar assisteert en wellicht ook wat praktische zaken, zoals enkele zitgelegenheden en
een tafel of vergelijkbare oplossingen.

(datum)

Nederweert
Handtekening

Handtekening

Beoordeling locatie en tijdstip door (B)abs
Locatie voldoet wel/niet aan 'de
openbare orde' en 'goede smaak'
Locatie voldoet niet aan 'de
openbare orde' en 'goede smaak'
omdat: (motivering)

Er heeft voor de beoordeling wel/
geen overleg, al dan niet ter plekke
van de locatie, met de a.s. partners
plaatsgevonden (zo nodig korte
toelichting)

Datum en tijdstip zijn wel/niet
akkoord; in overleg nadere afspraak
gemaakt voor: (datum/tijdstip)

Eventuele overige aanwijzingen
aan of afspraken met a.s. partners
omtrent de locatie voor de
voltrekking van de ceremonie (zie
de `aandachtspunten' hiervoor)

Nederweert

(datum)

Naam en ondertekening (B)abs)

Formulier afdrukken

