Aanvraagformulier
vrije locatie huwelijk of partnerschapregistratie in de gemeente Den Haag
Aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de eigenaar van het pand.
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Gegevens locatie
Naam locatie		
Adres locatie		
Postcode			
Telefoonnummer locatie		

		

Plaats		

		

Huisnummer

Contactpersoon				
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres				
Website					

2

Aanvraag

		

Aanvraag betreft:

U dient aan te geven wie in de
toekomst de akkoordverklaring zal
ondertekenen. Als dat niet de
eigenaar is, dient u van deze
persoon ook een kopie ID bij deze
aanvraag te doen.

• Ondertekenaar akkoordverklaring

Permanente locatie (De locatie wordt permanent aangewezen als trouwlocatie)
Eenmalige locatie (De locatie wordt voor 1 dag aangewezen als trouwlocatie)
• Geslachtsnamen paar		
• Huwelijk/partnerschapsdatum

		

tijd

• Bij een eenmalige locatie dient ook de akkoordverklaring bijgevoegd te worden om de aanvraag
compleet te maken.
• Mail dit formulier, tezamen met kopie ID aanvrager (eigenaar), eventueel kopie ondertekenaar
toekomstige akkoordverklaring en een bewijs van de Kamer van Koophandel (eigenaar) uiterlijk
6 weken voor de huwelijks/partnerschapsdatum naar trouwen@denhaag.nl.
De leges à € 185,85 kunnen worden overgemaakt naar: Bank Nederlandse Gemeente rekening
nummer NL71BNGH0285105647 ten name van Gemeente Den Haag, onder vermelding van
“aanvraag permanente/eenmalige locatie “naam locatie””. De leges zijn voor het in behandeling
nemen van de aanvraag. De betaling geeft géén automatisch akkoord. Restitutie is bij afwijzing
niet mogelijk. Om de procedure te versnellen, graag een bewijs van betaling inscannen.
Houdt u er als locatie rekening mee dat:
- de gemeente niet verantwoordelijk is voor de afspraken die gemaakt worden tussen bruidsparen
en de (beheerder van de) locatie;
- de voltrekking door de trouwambtenaar ongeveer 25 minuten duurt;
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- er kan alleen op hele of halve uren geboekt kunnen worden;
- u voor elk paar de gehele akkoordverklaring dient in te vullen en ondertekenen;
- u met het ondertekenen van dit aanvraagformulier akkoord gaat met de afspraken uit dit
aanvraagformulier en de voorwaarden genoemd in de akkoordverklaring.
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Dit formulier dient u ingevuld en
ondertekend, samen met een kopie
ID van de aanvrager alsmede de
ondertekenaar van de toekomstige
akkoordverklaring, te mailen naar:
trouwen@denhaag.nl

Ondertekening			
Datum		

		

Plaats		

Handtekening															
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