
Bevestiging gebruik buitenlocatie voor de voltrekking van een 
huwelijk of partnerschapsregistratie in Enschede 

 
De ondergetekenden: 
1. 
Naam    : 
Voornamen   : 
Geboortedatum  : 
Adres    : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoon (overdag)  : 
E-mail    : 
 
2. 
Naam    : 
Voornamen   : 
Geboortedatum  : 
Adres    : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoon (overdag)  : 
E-mail    : 
 
Hierna te noemen de partners 
 
3. 
Naam    : 
Voornamen   : 
Adres    : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoon (overdag)  : 
E-mail    : 
 
Hierna te noemen de locatiebeheerder 
 
Bevestigen hiermee het gebruik van de onderstaande buitenlocatie in de gemeente 
Enschede. 
 
Naam buitenlocatie  : 
Adres    : 
Postcode   : 
 
Hierna te noemen de buitenlocatie 



Soort voltrekking  : huwelijk/geregistreerd partnerschap 
     (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Datum voltrekking  : 
Tijdstip voltrekking  : 
Aantal personen aanwezig 
bij voltrekking   : 
 
 
De ondergetekenden kennen de onderstaande voorwaarden/aandachtspunten 
 
Datum: 
 
Handtekening partner (1) Handtekening partner (2) Handtekening 
     Locatiebeheerder (3) 
 
 
 
----------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------- 
 
 
U kunt deze bevestiging opsturen naar: 
Gemeente Enschede 
T.a.v. huwelijken 
Postbus 20 
7500 AA  Enschede 
 
Of mailen: 
FOHuwelijken@enschede.nl 
 
 
Voorwaarden/aandachtspunten 
 

1. Na ontvangst van dit formulier kijken wij of het mogelijk is de datum en 
tijdstip voor uw voltrekking te reserveren. U ontvangt hierover van ons een 
reactie. 

2. Als er kosten zijn voor het gebruik van de buitenlocatie, dan ontvangt u 
hiervoor een rekening van de locatiebeheerder of de rechthebbende. 

3. Deze kosten komen bovenop de normale kosten voor de voltrekking. 
4. Door ondertekening van de bevestiging verklaart de locatiebeheerder dat hij 

bevoegd is om over het gebruik van de buitenlocatie te beschikken. 
5. De partners en de locatiebeheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting 

en aankleding van de buitenlocatie. Ook de ontvangst en begeleiding van de 
gasten en de verdere gang van zaken in de buitenlocatie valt onder hun 
verantwoordelijkheid. 

 



6. De gemeente is verantwoordelijk voor de zaken die samenhangen met de 
voltrekking (boek I, titel 5, het Burgerlijk Wetboek). Daarom zijn de partners 
en de locatiebeheerder verplicht zich te houden aan: 
- de aanwijzingen van de betrokken ambtenaar van de burgerlijke stand 
- eventuele nadere voorwaarden die aan toewijzing van de aanvraag zijn 

verbonden. 
7. De buitenlocatie is tijdens de voltrekking openbaar toegankelijk. 
8. De buitenlocatie is toegankelijk voor mindervaliden. 
9. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of 

voortvloeiend uit de voltrekking in de buitenlocatie 
10. Het reserveren van de buitenlocatie is de verantwoordelijkheid van de 

partners. 
11. Als er bij de voltrekking meer dan 50 personen aanwezig zijn moet een 

brandbeveiligingsvergunning aangevraagd worden. Stuurt u in dat geval een 
plattegrond van de buitenlocatie mee bij deze bevestiging. 
 


