
 
 

LOCATIEFORMULIER 
huwelijk of geregistreerd partnerschap 

 
 
 

Waarvoor vult u dit formulier in? 
U vult dit formulier in als u niet in één van onderstaande locaties wilt gaan trouwen of u 

partnerschap wilt gaan registreren. 
 

Gemeentehuis Nuth Gemeentehuis Schinnen Hof van Hulsberg 

Kasteel Doenrade Kasteel Wijnandsrade Nonke Buusjke 

Pingerhoeve Proeverij “In de Wiesj” Schinvelderhoeve 

 

Het formulier moet u indienen bij de melding van uw ceremonie. 
 

Wanneer mag ik een andere locatie kiezen? 
Als u niet in één van de bovenstaande locaties wilt trouwen of uw partnerschap wilt 
registreren dan moet uw zelfgekozen locatie aan de volgende voorwaarden voldoen:  

huwelijk mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 De locatie moet binnen de gemeentegrens van Beekdaelen liggen.  

 De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid en dient te voldoen aan 
de veiligheidseisen en dient uit esthetisch oogpunt acceptabel te zijn. 

 De locatie heeft tijdens de ceremonie de status van gemeentehuis en is dus openbaar en 

voor iedereen toegankelijk.  
 De locatie biedt een overdekte ruimte met voldoende faciliteiten (tafel, stoelen, 

verlichting, toiletruimte).  
 
Voordat u het verzoek indient, moet u: 

 
 toestemming hebben van de eigenaar of beheerder van de locatie. 

 
Vul bijgaand locatieformulier in (inclusief schriftelijke toestemming van de eigenaar van de 
locatie). Een locatiebezoek in verband met bouwkundige voorzieningen en/of 

verkeerstechnische zaken door een of meerdere ambtenaren van het gemeentehuis van 
Beekdaelen behoort tot de mogelijkheden.  

 
Lever het ingevulde formulier in bij de melding van uw ceremonie of stuur het naar:  
 

Gemeente Beekdaelen | Publieksdiensten |Burgerlijke stand | postbus 22000 | 6360 AA Nuth  
Telefoon: 088-4502000 | Email: gemeente@beekdaelen.nl t.a.v. Burgerlijke stand.  

 
 
 

 
 

 



 
 

 
LOCATIEFORMULIER 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

 
 

 
Uw gegevens (beide echtgenoten of partners invullen) 
 

Geslachtsnaam en voorletters :   ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Geslachtsnaam en voorletters:    ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adres : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats : …..………………………………………………………………………………………………………..   

Telefoon : …………………     mobiel : 06……………..   | Email:  : ……………………………………………………… 

Datum en tijdstip huwelijk/partnerschapsregistratie : ……………………….. Aantal gasten: ……………  

 

Gegevens locatie voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap:  

 

Gewenste locatie : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon : ……………. |  mobiel : 06 ………………….    

Eventuele opmerkingen:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toestemmingsverklaring 
Bij deze geef ik als eigenaar | beheerder van bovengenoemde locatie toestemming voor het 
voltrekken van het huwelijk/Geregistreerd Partnerschap van bovengenoemde echtpaar op 

bovengenoemde datum en tijdstip. Ik ben er mee bekend dat er een locatiebezoek kan 
plaatsvinden door een of meerdere ambtenaren van de gemeente Beekdaelen. 

O Ik heb de (nevenstaande) voorwaarden gelezen en begrepen. 
 

Naam: …………………………………………………………………… | Geboortedatum: …………………………………. 

Telefoon:  ……………………. | mobiel : 06- ……………….| Email: ………………………………………………….. 

Handtekening……………………………………………………………………………………………………………………………..  


