
 
 
 
CONTRACT TEN BEHOEVE VAN VOLTREKKING HUWELIJK/REGISTRATIE PARTNERSCHAP 
OP LOCATIE IN DE GEMEENTE THOLEN 
 
De ondergetekenden, 
 
a.de aanstaande partners: ………………………………en………………………………………………… 
                 (voorletters, geslachtsnaam)     (voorletters, geslachtsnaam)   
hierna te noemen de partners; 
 
b.de beheerder/eigenaar van de locatie: …………………………………………………………………. 
                                 (voorletters, geslachtsnaam) 
hierna te noemen de beheerder; 
 
Overwegende dat de partners de voltrekking van hun huwelijk/het registreren van hun partnerschap 
willen laten plaatsvinden in de locatie: …………………………………………………………………….. 
     (naam en adres van locatie) 
 
Zijn overeengekomen als volgt: 
 

1. het huwelijk/de registratie van het partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde 
locatie op …………………………….   

                            (datum) 
2. De locatie is voor dit doel beschikbaar van  ……. Uur tot ……. Uur; 
3. De beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting/registratie van het 

partnerschap ter beschikking van de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de 
huwelijkssluiting/registratie van het partnerschap wordt bepaald door de gemeente Tholen. 
Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis; 

4. De locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting/registratie van het partnerschap voor ieder 
vrij toegankelijk; 

5. De locatie is toegankelijk voor minder validen; 
6. In het geval de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze 

geheel voor rekening van de partners; 
7. In de locatie dient aanwezig te zijn een tafel, stoelen en voldoende verlichting. Aanpassing 

aan de inrichting en/of aankleding van de locatie door de partners is uitsluitend mogelijk na 
toestemming van de beheerder. Het aanbrengen van aanpassingen en het terugbrengen in de 
oorspronkelijke staat geschiedt op kosten van de partners; 

8. indien de partners niet voldoen aan enige bepaling uit deze overeenkomst kan de gemeente 
besluiten de huwelijkssluiting/registratie van het partnerschap niet op de overeengekomen tijd 
en plaats te laten plaatsvinden; 

9. De partners vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan 
als gevolg van het gebruik door de partners van de locatie. 

 
 
Aldus overeengekomen te ……………………………………. op …………………………………… 
 
 
 
Handtekeningen partners, 
 
 
 
 
Handtekening beheerder, 
 

Deze overeenkomst wordt van kracht na een positief besluit van het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Tholen. 


