Aanvraagformulier huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie op
een locatie in de open lucht

De ondergetekenden
geslachtsnaam :…………………………………………………………………………..………………
voorna(a)m(en) :…………………………………………………………………………..………………
en
geslachtsnaam : ……………………………………………………………………..…………………..
voorna(a)m(en) : ……………………………………………………………..……..……………………
telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………….
verzoeken hierbij om hun voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie
op ……………………………

om: …………………….uur

te laten voltrekken op de locatie:
(exacte omschrijving van de locatie)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………

Schiermonnikoog is een eiland van rust, ruimte, wildernis en unieke natuur. Vanwege de bijzondere
natuur is bijna heel het eiland een Nationaal Park en beschermd gebied. Bij iedere locatie wordt
door Natuurmonumenten beoordeeld of deze waarden niet worden aangetast.
Maken jullie gebruik van voorwerpen en/of middelen* ter versiering van de locatie?
Zo ja welke:

ja / nee

- …………………………………………………………………………………………….………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
*mogelijk is hiervoor een vergunning nodig.

Ondergetekenden verklaren:





de omgeving van de locatie te zullen respecteren en deze schoon achter te laten.
garant te staan voor de veiligheid van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
(babs) die het huwelijk/partnerschapsregistratie voltrekt;
ermee bekend te zijn dat als de veiligheid van de babs niet gegarandeerd is, de ambtenaar de
bevoegdheid heeft af te zien van de voltrekking van het huwelijk/partnerschapsregistratie en er
dan geen recht is op restitutie van de betaalde kosten of een deel daarvan;
ermee bekend te zijn dat de Gemeente Schiermonnikoog niet aansprakelijk kan worden gesteld
voor eventueel aangerichte schade.

SLECHTWEERACCOMMODATIE
Als de weersomstandigheden een huwelijksvoltrekking in de openlucht onmogelijk maakt dient er
een binnenlocatie beschikbaar te zijn. Standaard is dit de Raadzaal van het gemeentehuis. Hier zijn
geen kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk een andere locatie te kiezen, bijvoorbeeld een hotel/restaurant, vakantiehuis of kampeerboerderij. Neem hiervoor contact op met de afdeling burgerzaken: (0519) 535050

Datum: ………………………………

……………………………….
handtekening partner 1

……………………………….
handtekening partner 2

Aan trouwen/registreren op een locatie in de openlucht zijn extra kosten verbonden. Zie hiervoor onze website
www.schiermonnikoog.nl

