Meldingsformulier Trouwlocatie
1. PERSOONSGEGEVENS
Partner 1
Achternaam

|

Voornaam

|

Adres

|

Postcode en woonplaats

|

Geboortedatum

|

Telefoon

|

Handtekening

|

Partner 2
Achternaam

|

Voornaam

|

Adres

|

Postcode en woonplaats

|

Geboortedatum

|

Telefoon

|

Handtekening

|

2. LOCATIEKEUZE
◊

Locatie in Almelo met / zonder* gebruiksvergunning/melding (*doorhalen wat niet van toepassing is)

◊

Woning in Almelo

◊

Andere gemeente (locatiegegevens niet invullen). Voor het bespreken van uw huwelijksdatum
dient u contact op te nemen met deze gemeente.

3. LOCATIEGEGEVENS
Locatienaam

|

Adres, postcode, plaats

|

Datum ceremonie

|

Tijdstip ceremonie

|

Aantal uitgenodigden

|

Naam locatie-eigenaar/

|

pandhouder
Handtekening locatie-

|

eigenaar/pandhouder

Datum:

Plaats:

Trouwlocaties:
In Almelo kunt u op elke gewenste locatie trouwen. De locatie dient geregeld te zijn
voordat u melding doet van uw voorgenomen huwelijk. Wanneer u dit formulier
terugstuurt krijgt u binnen een week te horen of het akkoord is.
Voor het trouwen op locatie hoeft u geen extra leges te betalen aan de gemeente
Almelo. De kosten voor het gebruik van de locatie staan los van de leges die de
gemeente Almelo in rekening brengt.
Het aankomend bruidspaar is verantwoordelijk voor organisatie van de ceremonie op
locatie. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de enige vertegenwoordiger zijn van
de gemeente Almelo en zich beperken tot zijn/haar functie.
1. Gebouw met gebruiksmelding/vergunning:
In Almelo zijn ruim 400 gebouwen in het bezit van een gebruiksmelding/vergunning. De
eigenaar van de locatie kan u dit melden of u kunt contact opnemen met de gemeente
(0546) 54 11 11. Op het meldingsformulier is de handtekening van de locatiehouder
verplicht.
2. Gebouw zonder gebruiksmelding/vergunning:
Trouwt u in een gebouw waar geen gebruiksmelding/vergunning voor is verleend? Dan
dient de eigenaar van de locatie contact op te nemen met de brandweer. De brandweer
zorgt ervoor dat er binnen 2 weken een inspecteur langskomt om te kijken naar de
brandveiligheid. Indien het voldoet aan de criteria dan kan de eigenaar van de locatie het
gebruiksmeldingsformulier invullen en terugsturen. Er zal dan een permanente
gebruiksmelding/vergunning worden afgegeven.
Blijkt uit de eerste inspectie dat de pand niet voldoet aan de criteria dan ligt het aan de
eigenaar van het pand of die de aanpassingen aanbrengt. Na het versturen van de
gebruiksmeldingsformulier zal er een tweede inspectie plaatsvinden. Als het dan akkoord
is zal de permanente gebruiksmelding/vergunning worden afgegeven. Dit zal 4-6 weken
in beslag nemen.
3. Woning of tuin:
Wilt u trouwen in uw eigen woning of tuin, dan is dat ook mogelijk. U hoeft hiervoor
geen vergunning aan te vragen. Verwacht u meer dan 50 personen en wilt u dat uw
feest zo probleemloos mogelijk verloopt? Geef het dan aan bij de brandweer voor een
inspectie. Voor uw veiligheid en die van uw gasten.
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