Burgemeester en Wethouders van Middelburg
Afd. Publiekszaken
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Betreft: verzoek aanwijzing locatie als “huis der gemeente “ voor één dag.

Ondergetekenden:
naam
: dhr./mw.
adres
:
postcode en wpl:
tel.
:
e-mail
:

naam
: dhr./mw.
adres
:
postcode en wpl.:
tel.
:

hebben het voornemen op ( datum):
om
uur
in het huwelijk te treden en verzoeken u de navolgende locatie aan te wijzen als “ huis der gemeente”
voor één dag:
naam locatie
naam beheerder
adres
tel.
e-mail

:
:
:
:
:

Datum verzoek

:

Handtekening verzoekers:*)

……………………

…………………..

*) graag kopie identiteitsbewijs meesturen

Z.O.Z.

Toelichting trouwen op locatie:
De gemeente Middelburg biedt aan partners die willen trouwen (of hun partnerschap willen laten
registreren) de mogelijkheid zelf te bepalen op welke locatie binnen de gemeente dit gaat plaatsvinden.
Als u uw keuze voor een bepaalde locatie hebt gemaakt richt u een schriftelijk verzoek aan het college van
burgemeester en wethouders, waarin u aangeeft op welke locatie uw keuze is gevallen en welke datum en
tijdstip uw voorkeur heeft. Het is aan te bevelen eerst telefonisch uw huwelijksdatum te reserveren.
Het verzoek moet enkele maanden voor de door u gekozen datum worden ingediend. De tijden waarop
het huwelijk /partnerschapsregistratie plaats kan vinden zijn dezelfde als welke gelden voor sluiting
huwelijk/registratie in de gemeentehuizen (10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 uur of op
zaterdag om 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur).
Uw verzoek kunt u sturen aan:
Burgemeester en Wethouders van Middelburg
Afdeling Publiekszaken
Postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG
Na indiening van uw verzoek ontvangt u een overeenkomst die door u beiden en de beheerder van de
locatie moet worden ondertekend en teruggestuurd. Hierna wordt uw verzoek in behandeling genomen.
De overeenkomst wordt pas van kracht als burgemeester en wethouders hebben ingestemd met uw
verzoek. U krijgt hiervan bericht.
Enkele aandachtspunten met betrekking tot uw huwelijk/partnerschap / gekozen locatie


U moet tijdig aangifte van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap doen.



Het huwelijk/partnerschap kan worden gesloten door een trouwambtenaar in dienst van de gemeente of
door een eigen trouwambtenaar. Voor een eigen trouwambtenaar moet u een apart verzoek indienen.
Zie ook: https://www.middelburg.nl/Inwoners/Geboorte_huwelijk_en_overlijden/Huwelijk/Trouwen
De locatie moet zodanig ingericht zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar taak
ongehinderd kan uitoefenen.



Voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie zelf worden leges in rekening gebracht door
de gemeente Middelburg. In 2018 bedragen de leges:
op maandag t/m vrijdag
€ 339,75 met gemeentelijke trouwambtenaar
€ 225,40 met eigen trouwambtenaar
op zaterdag
€ 423,30 met gemeentelijke trouwambtenaar
€ 225,40 met eigen ambtenaar
op zondag
€ 225,40 alleen met eigen ambtenaar



Indien nodig verzorgt u het vervoer van de trouwambtenaar naar en van de trouwlocatie.



Kosten van de locatie zijn voor uw rekening. Deze kosten voldoet u rechtstreeks aan de verhuurder
van de locatie, zonder tussenkomst van de gemeente.



De beheerder zorgt voor openstelling van de locatie voor de duur van de plechtigheid. Als om een of
andere reden de locatie niet toegankelijk is op het moment van de voltrekking, dan is de gemeente
daarvoor niet aansprakelijk te stellen.

Een en ander wordt vastgelegd in een te sluiten overeenkomst. Partijen in dat contract zijn: de gemeente
Middelburg, het (bruids)paar en de beheerder/eigenaar van de locatie.
Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken:
tel. : 0118 – 675452 of 675545; e-mail: publiekszaken@middelburg.nl

