
Gemeente Raalte 

Postbus 140 

8100 AC Raalte 

Overeenkomst huwelijk of geregistreerd 
partnerschap op locatie 

De gemeente Raalte, hierin op grond van artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door de 

domeinmanager Publiek, mevrouw W.A. Overweg hierna te noemen de gemeente, 

De eigenaar van de locatie 

hierna te noemen de eigenaar 

Voor- en achternaam partner 1 

Burgerservicenummer partner 1 

voor- en achternaam partner 2 

burgerservicenummer partner 2 

hierna te noemen de partners, 

Overwegende dat de partners gekozen hebben voor de voltrekking van hun huwelijk of hun 

partnerschapsregistratie op de volgende locatie: 

Naam van de locatie 

Adres van de locatie 

Plaats van de locatie 

Op de datum 

Op het tijdstip 

En zijn het volgende overeengekomen: 
1. De ceremonie vindt plaats op de hiervoor genoemde locatie
2. De locatie is toegankelijk voor mindervaliden en heeft een toiletvoorziening
3. De locatie is voor de duur van de ceremonie voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk
4. De eventuele vergoeding die de eigenaar van de locatie vraagt voor het gebruik van de locatie is voor

rekening van de partners
5. Gedurende de huur van de locatie ten behoeve van de ceremonie, heeft de locatie de status van

gemeentehuis
6. Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. In ieder geval is een tafel

aanwezig voor het ondertekenen van de trouwakte en er is voldoende verlichting
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7. De partners en de eigenaar van de locatie vrijwaren de gemeente op voorhand van aanspraken op 
vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door partners op locatie 

8. Als de partners niet voldoen aan deze overeenkomst, kan de gemeente besluitten de ceremonie niet te laten 
plaatsvinden. 

 

 

Partner 1 

Datum ondertekening 

 

Handtekening 

 

 

Partner 2 

Datum ondertekening 

 

Handtekening 

 

 

De eigenaar van de locatie 

Datum ondertekening 

 

Handtekening 

 

 

Namens de gemeente Raalte 

Datum ondertekening 

 

Handtekening 
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