Overeenkomst voltrekken huwelijk / partnerschapregistratie op
locatie

Ondergetekenden,
a. de gemeente Menterwolde, in deze vertegenwoordigd door de senior medewerker
plus KCC/Publiekszaken, hiertoe gemachtigd door de Burgemeester op grond van
artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, hierna te noemen de gemeente;

b. de beheerder of eigenaar van de locatie
_________________________________

:

geslachtsnaam
_________________________________

:

voorna(a)m(en)
_________________________________

:

hierna te noemen de beheerder;

c. het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners, hierna te noemen partners
Partner 1
Partner 2
Geslachtsnaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Email

overwegend dat de partners gekozen hebben de huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie te laten plaatsvinden in de genoemde locatie;

komen het volgende overeen:

1. De plechtigheid zal worden gehouden in de hiervoor genoemde locatie op
________________ (datum).
De locatie is hiervoor op de volgende tijdstippen 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 van “huis der gemeente”.
3. De locatie moet voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en
toegankelijk zijn.
4. De locatie moet voldoen aan de voorschriften omtrent de openbare orde en veiligheid.
5. Als de beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie is deze geheel
voor rekening van de partners.
6. Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de partners verantwoordelijk. De
aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de beheerder. Minimaal
moeten een tafel, stoelen, een katheder, voldoende verlichting, verwarming, een
toiletruimte en een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig
zijn.
7. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeaanspraken als de locatie niet,
niet tijdig of volledig beschikbaar is voor de plechtigheid. De gemeente is ook niet
aansprakelijk voor situaties waarbij het gezelschap op enigerlei wijze schade oploopt.
8. Op deze overeenkomst is van toepassing de Regeling voorwaarden en voorschriften
voor locaties voor het voltrekken van huwelijken of het vastleggen van
partnerschapregistraties in de gemeente Menterwolde.
9. Het niet voldoen aan deze regeling of aan de voorgaande bepalingen kan voor de
gemeente reden zijn de plechtigheid niet op de overeengekomen datum en tijdstip te
laten plaatsvinden.

Aldus overeengekomen te Muntendam op _____________________

De beheerder

: _______________________

De partners

: ___________________________ en ___________________________

De gemeente

: _______________________

