
Overeenkomst vastleggen huwelijk/

partnerschapsregistratie op eigen gekozen locatie

  Ondergetekenden,

a. de gemeente Arnhem, ten deze vertegenwoordigd door    (naam), door de burgemeester en directeur Publieke Dienstverlening op  

 grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan van overeenkomsten  

 als de onderhavige, hierna te noemen gemeente;

b. De beheerder van de locatie

 Naam locatie    

 Naam eigenaar/beheerder  

 Adres      

 Hierna te noemen de beheerder

c. Het aanstaande bruidspaar/partners     en     (namen), hierna te noemen partners;

Overwegend, dat de partners gekozen hebben voor een huwelijkssluiting/partnerschapregistratie in de hiervoor genoemde locatie komen het volgende overeen:

1. Het huwelijk/partnerschapregistratie zal worden gesloten in de hiervoor genoemde 

 locatie op               -              -              (datum) om              :             uur.

 De locatie is voor de plechtigheid beschikbaar van                :             uur tot              :             uur.

2. De beheerder stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door  

 de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status ‘huis der gemeente’.

3. De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd en de locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor een ieder vrij  

 bereikbaar en toegankelijk te zijn.

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

5. De inrichting en aankleding van de locatie is de verantwoording van de onder c genoemde personen.

6. Er dient voldoende ruimte en licht te zijn voor het voorlezen van de akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het ondertekenen daarvan door de 

 partners. De locatie dient voldoende ruimte te bieden voor de getuigen en aanwezige gasten.

7. Indien het voornemen bestaat de plechtigheid onder het hemeldak te laten plaatsvinden, dient er ter plaatse een overdekte uitwijklocatie te zijn. 

8. De locatie dient te voldoen aan de eisen van openbare orde en goede zeden.

9. 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 Arnhem op   - -               

Namens de gemeente:     de beheerder 

De partners:                         en  

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)


