
Richtlijnen Huwelijk op eigen locatie 
 

• Het bruidspaar dient schriftelijk te bevestigen dat de locatie beschikbaar is en dat zij de 
locatie mogen gebruiken. 

• De openbaarheid moet worden gewaarborgd. 
• De locatie moet altijd voor iedereen toegankelijk zijn. 
• De locatie moet niet strijdig zijn met de openbare orde en/of de goede zeden. 
• De locatie moet zijn voorzien van minimale algemene faciliteiten. Een tafel met katheder 

(lessenaar), stoelen, toiletvoorziening en een aparte kleedruimte voor de trouwambtenaar. 
• De veiligheid moet goed geregeld zijn. Er moet voldaan worden aan de eisen gesteld in het 

Bouwbesluit². Bij gebruik van objecten voor meer dan 50 personen is een gebruiksmelding 
vereist. Voor inrichtingen (geen gebouwen, zoals een tent) met meer dan 100 personen is 
een tijdelijke gebruiksvergunning vereist³. 

• In de “ruimte” kunnen gedurende die tijd geen andere activiteiten plaatsvinden. 
• Een openlucht locatie is mogelijk, mits een uitwijklocatie (= gebouw/tent) in de onmiddellijke 

nabijheid van maximaal 50 meter is vastgelegd (zgn. slechtweer voorziening) 
• Alleen schepen ingericht op groepsvervoer (12 of meer personen) kunnen als alternatieve 

trouwlocatie worden aangewezen. 

² conform hoofdstuk 1 paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 

³ conform de brandveiligheidsverordening 

Aan de aanwijzing van een locatie zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

• De locatie wordt aangewezen voor 3 jaar. 
• De gemeente is, behoudens de feitelijke huwelijksvoltrekking, op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag van het bruidspaar. 
• De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het eenmalig aanwijzen van de 

huwelijkslocatie en het beschikbaar stellen van een trouwambtenaar. 
• De trouwambtenaar heeft tijdens de ceremonie de regie over het verloop van de ceremonie. 
• Op de locatie zal het burgerlijk huwelijk voorafgaan aan het kerkelijk huwelijk, deze twee 

zaken kunnen niet in één ceremonie plaatsvinden. 
• Indien het huwelijk op een schip wordt gesloten moet het schip zich tijdens de plechtigheid 

bevinden binnen de gemeentegrenzen van Houten. Het schip dient voor de 
huwelijksvoltrekking voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk 
te zijn en ligt daarom dertig minuten voor aanvang van de plechtigheid aangemeerd aan de 
opstapplaats/ ligplaats. 

• De aanvraag voor een aan te wijzen locatie dient minimaal zes weken voor de voltrekking 
van een huwelijk bij college van B&W van de gemeente Houten binnen te zijn. 

• De huwelijksdatum en –tijd kunnen alleen worden vastgelegd in overleg met de afdeling 
Dienstverlening (cluster Burgerlijke Stand) van de gemeente Houten. 

• De kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende locatie 
aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges die de gemeente 
vraagt voor het sluiten van een huwelijk. 

• Het bruidspaar draagt zelf zorg voor de inrichting en aankleding van de locatie. 
• In de ruimte waar het huwelijk gesloten wordt kunnen gedurende de ceremonie geen 



(alcoholhoudende) drank geschonken worden of etenswaren verstrekt worden. 
• De gemeente verleent geen medewerking aan tijdelijke ontheffingen voor het bereikbaar 

maken van locaties in de openlucht. 
• Het aanwijzen van een trouwlocatie betekent niet automatisch dat op die plek ook het feest 

kan worden georganiseerd (bv. sportkantines). 
• Op elke locatie, aangevraagd of aangewezen binnen de gemeente Houten, gelden de 

volgende voorwaarden: 
• Een huwelijk kan alleen voltrokken worden door een trouwambtenaar die is aangesteld door 

de gemeente Houten. 
• Een gratis en een huwelijk met een verkorte ceremonie kan alleen plaatsvinden in het 

gemeentehuis. 
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