Aanvraag

Aanwijzen trouwlocatie
Belangrijk om te weten:
• Een huwelijksvoltrekking is openbaar. De locatie is tijdens de
voltrekking vrij toegankelijk. Een besloten huwelijksvoltrekking is
dus niet toegestaan.
• De voltrekking staat onder leiding van de trouwambtenaar. De
trouwambtenaar is contactpersoon als de contactpersoon van de
locatie of locatiebeheerder vragen heeft aan de gemeente.
• De contactpersoon van de locatie of locatiebeheerder zorgt voor
de ontvangst van het bruidspaar en de gasten.
• Tijdens de ceremonie worden géén alcoholische dranken
geschonken of gedronken.
• De trouwambtenaar, het bruidspaar en getuigen hebben
voldoende mogelijkheid om de akten te ondertekenen.
• De trouwambtenaar en het ja-woord moeten duidelijk
verstaanbaar zijn, u zorgt als dat nodig is voor geluidsversterking.
• Uw locatie heeft sanitaire voorzieningen.
• Uw locatie is minimaal een half uur van tevoren beschikbaar. De
trouwambtenaar kan zich dan voorbereiden. U zorgt voor een
kleedruimte met spiegel.

Kijk  voor meer informatie, kosten en de voorwaarden
op www.haarlem.nl
1 Gegevens locatie
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Een omschrijving is alleen nodig als de locatie geen eigen adres heeft
Omschrijving locatie

Haarlem/0519
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2 Contactpersoon van de locatie
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mail

3 Gegevens huwelijk of geregistreerd partnerschap
			 Partner 1 				

Partner 2

Voornamen
Achternaam
Datum huwelijk of partnerschap
Tijdstip huwelijk of partnerschap
Aantal aanwezigen bij huwelijk
of partnerschap

4 Ondertekening door contactpersoon locatie
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Dit ondertekende en ingevulde formulier kunt u  uploaden bij uw
digitale aanvraag van het huwelijk.
Of per post opsturen naar:
Gemeente Haarlem
Klantcontactcentrum
T.a.v. ABS/ BABS
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem/0519

Meer informatie:
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/trouwen
U kunt ook bellen naar 14 023 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur)
of mailen naar antwoord@haarlem.nl
2

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De
gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig is. Meer informatie? www.haarlem.nl/privacy
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