Voorwaarden huwelijkslocaties
ALGEMEEN
- De huwelijkslocatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Neder-Betuwe.
- De huwelijkslocatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en
goede zeden.
- Er moet sprake zijn van een voldoende aanwijsbare locatie: Als
huwelijkslocatie moet er sprake zijn van een gebouw (voorzien van een
bestaand BAG adres), met het bijbehorende kadastrale grondgebied, op
welk perceel de huwelijksvoltrekking plaatsvindt. Dit kan zowel in als bij
het gebouw zijn.
- De huwelijkslocatie moet voldoen aan het openbaarheidsvereiste. Dit
betekent dat ook niet genodigden en mindervaliden toegang hebben tot de
plechtigheid.
- Alle huwelijkslocaties moeten voldoen aan de voor die locatie geldende
wet- en regelgeving.
- Alle gebouwen moeten voldoen aan de normen op het gebied van
brandveiligheid.
- In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Om deze reden is
het niet toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te
voltrekken in één ceremonie, waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend
door een kerk- of geloofsgemeenschap.
- Aanwijzing van een gebouw tot huwelijkslocatielocatie leidt niet tot enige
verantwoordelijkheid van de gemeente voor inrichting, aankleding en
verzorging van de locatie. Overigens kan het niet voldoen aan
voorwaarden omrent inrichting en toegankelijkheid een reden zijn om de
huwelijks-voltrekking niet op de overeengekomen locatie te laten
plaatsvinden.
- De huwelijkslocatie moet op het moment van de huwelijksvoltrekking naar
behoren te zijn inge-richt, hieronder wordt in ieder geval verstaan de
aanwezigheid van een tafel en stoelen, voldoen-de verlichting van de
ruimte, voldoende sanitaire voorzieningen en een omkleedruimte met spiegel voor de trouwambtenaar.
- Het bruidspaar en beheerder van de locatie kunnen de
huwelijksvoltrekking in de openlucht laten plaatsvinden. Deze
openluchtruimte moet gekoppeld zijn aan de overdekte locatie. Tijdens de
voltrekking moet het overdekte gedeelte van de locatie beschikbaar zijn en
blijven. De trouw-ambtenaar kan besluiten de ceremonie naar binnen te
verplaatsen.
- De beheerder van de locatie is verplicht om de gemeente direct te
informeren over wijzigingen die relevant kunnen zijn voor de aanwijzing als
huwelijkslocatie.

BEREIKBAARHEID
- De beheerder van de huwelijkslocatie maakt sluitende afspraken met het
bruidspaar over het voorkomen van (parkeer-) overlast voor de omgeving.
- De doorgang van hulpdiensten moet te allen tijden zijn gewaarborgd.
AANSPRAKELIJKHEID

-

De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door toedoen
van het bruidspaar en/of door hun gasten aan de locatie wordt
toegebracht.
De gemeente wordt gevrijwaard voor eventuele schade aanspraken indien
de locatie niet, niet tijdig, dan wel niet volledig beschikbaar is voor het
bruidspaar (faillissement, calamiteiten, op tijd openen, geen sanitaire
ruimten, niet de afgesproken ruimte, geen parkeerplaatsen beschikbaar,
afsluiting van nutsvoorzieningen).

KOSTEN
- De beheerder van een (vaste en vrije) huwelijkslocatie stelt deze locatie
voor de duur van de plechtigheid gratis ter beschikking aan de gemeente.
TOEGANKELIJKHEID
- Mindervaliden: de vaste huwelijkslocaties moeten toegankelijk te zijn voor
mindervaliden. De vrije locaties moeten een zo goed mogelijke toegang
aan mindervaliden verschaffen.
ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING (1 juli 2015)
- De beheerder van huwelijkslocaties moeten het gestelde in deze wet
respecteren.
AFWIJZING:
- Een onvolledig of onduidelijk ingevuld verzoek tot aanwijzing van een
huwelijkslocatie, of het ontbreken van bijlagen, kan tot afwijzing van het
verzoek leiden. Een verzoek wordt in elk geval afgewezen als de locatie
niet voldoet aan het gestelde in deze voorwaarden.
Aanvullende voorwaarden vrije huwelijkslocatie
NIET TOEGESTAAN:
Locaties die niet in aanmerking komen als huwelijkslocatie:
 Locaties die niet voldoen aan de openbare orde en goede zeden
 Woonhuizen
 Kerken
 Varend schip
 Luchtballon of enig ander vliegend voorwerp
 Onder water
 In gebruik zijnde bedrijfsgebouwen.
AANVRAAG:
- De aanvraag moet minimaal vier maanden voor de gewenste datum van
de huwelijksdatum te zijn ingediend (zie artikel 6).
TIJDSTIPPEN HUWELIJKSVOLTREKKING:
- De vrije huwelijkslocatie wordt aangewezen voor het voltrekken van een
specifieke huwelijksvol-trekking op een specifieke dag én tijdstip.
- De huwelijksvoltrekking op een vrije huwelijkslocatie moet plaats vinden
op de tijdstippen die ook gelden voor de vaste huwelijkslocaties.
TOESTEMMING:

-

Het bruidspaar draagt zorg dat de beheerder van de locatie vooraf
schriftelijke toestemming geeft.
De beheerder van de locatie en het bruidspaar gaan schriftelijk akkoord
met de voorwaarden voor het aanwijzen van een huwelijkslocatie, die
gelden voor die specifieke locatie.

VEILIGHEID:
- Alle gebouwen moeten voldoen aan de normen op het gebied van
brandveiligheid.
- Een melding brandveilig gebruik is vereist als het aantal personen meer
dan 50 bedraagt en op het pand geen vergunning brandveilig en/of een
drank- en horecavergunning rust.
KOSTEN:
- De kosten voor het in behandeling nemen voor het aanwijzen van een vrije
huwelijkslocatie zijn separaat aan de legeskosten voor de voltrekking van
een huwelijksvoltrekking.
- Indien tijdens de procedure tot aanwijzing van een vrije huwelijkslocatie
wordt afgezien van deze mogelijkheid, blijven de leges voor de aanwijzing
verschuldigd.

TOEGANKELIJKHEID:
- De huwelijkslocatie moet beschikbaar zijn vanaf een half uur voor tot een
half uur na de huwe-lijksvoltrekking.
- Een huwelijksvoltrekking op een boot is mogelijk. Gedurende de
voltrekking moet de boot aan wal liggen binnen de gemeentegrenzen van
de gemeente Neder-Betuwe. Op dat moment wordt de boot aangemerkt
als gebouw.
AFWIJZING:
- Een onvolledig of onduidelijk ingevuld verzoek tot aanwijzing van een
huwelijkslocatie, of het ont-breken van bijlagen, kan tot afwijzing van het
verzoek leiden.
- Het niet voldoen aan de voorwaarden betreffende inrichting en
toegankelijkheid is een reden om de locatie te weigeren als
huwelijkslocatie.
HANDHAVING:
- De trouwambtenaar is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger. Hij of zij
is alleen verantwoor-delijk voor de huwelijksvoltrekking.
- In geval van een externe trouwambtenaar is de gemeentelijke begeleider
de aangewezen per-soon die verantwoordelijk is voor de
huwelijksvoltrekking.
- De trouwambtenaar (gemeentelijke vertegenwoordiger) is bevoegd het
voltrekken van het huwe-lijk op te schorten dan wel te annuleren, als niet
aan de voorwaarden wordt voldaan.
AANVULLEND:
- Op verzoek van de trouwambtenaar wordt door de beheerder of bruidspaar
geluidsversterking ge-regeld.

-

De beheerder of bruidspaar zorgt er voor dat er een gastvrouw of een
gastheer aanwezig is. Deze persoon assisteert de trouwambtenaar
gedurende de huwelijksvoltrekking.
De huwelijksvoltrekking vangt aan op het moment dat de gasten ten
behoeve van deze ceremo-nie plaats gaan nemen.
De huwelijksvoltrekking eindigt op het moment dat de trouwambtenaar
deze ceremonie heeft af-gesloten.
Als de huwelijksvoltrekking niet kan doorgaan op de door het (bruids)paar
gekozen vrije locatie, zullen noch het gemeentehuis, noch de vaste
locaties automatisch beschikbaar zijn als reserve-locatie.

