
 
EIGEN GEKOZEN LOCATIE 

Ondergetekenden: 
Naam, voorletters, adres, geboortedatum en  -plaats aanstaand bruidspaar 

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

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

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

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

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

Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap  ……………...…………………………………… 

Aanvang voltrekking     ……………...…………………………………… 

Aantal gasten aanwezig tijdens de voltrekking  ……………...…………………………………… 

Telefoonnummer     ……………...…………………………………… 

E-mail       ……………...…………………………………… 

verzoeken toestemming om een huwelijk / geregistreerd partnerschap te laten plaats vinden  
op de volgende locatie: 

Naam locatie ……………...…………………………………………………………………………………… 

Adres locatie ……………...…………………………………………………………………………………… 

Functie van het adres (bijv. restaurant, café, etc.) ……………...………………………………….… 

Plaats   ……………...…………………………………………………………………………………… 

Datum    ……………...…………………………………………………………………………………… 

Naam en handtekening locatiehouder: 

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

 
Indien u een tent wilt plaatsen dient u een tijdelijke gebruikersvergunning in het kader van de 
brandveiligheid aan te vragen bij de gemeente. U kunt de aanvraag downloaden van onze site, 
www.lochem.nl   
 
U dient bij deze aanvraag de volgende stukken te overleggen: 
 
O  Identificatie van de aanvragers ( kopie reisdocument of rijbewijs) 
 
O  identificatie van de locatiehouder (kopie reisdocument of rijbewijs) 
 
 
Plaats ……………...…………………….            Datum ……...…………………………………………… 
 
Handtekeningen bruidspaar:  
 
 
 
 
……………...………………………………  …...……………………………………………… 
 
 
Retouradres: Gemeente Lochem, Afd. Publiekscontacten, Postbus 17, 7240 AA LOCHEM 
  

http://www.lochem.nl/


 

Wat moet ik inleveren? 
 
Sinds 1 september 2015 is de ondertrouw vervallen. De ondertrouw vond plaats in de woongemeente 
van het aanstaande bruidspaar. 
 
Vanaf 1 september 2015 wordt er melding gedaan van het voorgenomen huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap in de gemeente van de voltrekking. 
Bij de gemeente Lochem kunt u huwelijk/partnerschap digitaal boeken met uw DigiD 
 
Wat betekent dit voor u?  
 
1.  Woont u beiden in Nederland en wilt u in Lochem trouwen/of een partnerschap aangaan dan 
kunt u uw huwelijk/partnerschap digitaal aanmelden met uw DigiD.  
 
U geeft aan:  

    Of het een huwelijk betreft of een geregistreerd partnerschap 

    Locatie (gemeentehuis of eigen gekozen locatie) 

    Datum 

    Getuigen (als die al bekend zijn)   

    Betreft het een gratis of een flitshuwelijk (alleen mogelijk in het gemeentehuis) 

    Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (niet bij een gratis/flits huwelijk) 

    Boekje  
 
Wat moet u hierbij uploaden: 

 

 Een geldig identiteitsbewijs van u beiden. 

 Als uw getuigen al bekend zijn: een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen; 
naar keuze twee, drie of vier getuigen moeten aanwezig zijn bij de ceremonie. 

 Het formulier eigen gekozen locatie met een kopie van het legitimatiebewijs van de 
eigenaar/beheerder van het pand. 

 
Na ontvangst van uw digitale aangifte ontvangt u van ons per post het formulier melding van 
voorgenomen huwelijk/partnerschap ( IX-11). 
Deze moet door u beiden worden ondertekend en aan ons worden terug gestuurd. 
De datum waarop de gemeente het formulier IX-11 heeft ontvangen is de datum van de aangifte 
voor uw huwelijk/partnerschap. Hiermee begint de wachttijd van 14 dagen te lopen. Na deze 14 
dagen kunt u in het huwelijk treden of het partnerschap aangaan. De melding van het voornemen is 
één jaar geldig. 
 
2. Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit en woont u of één van u korter dan één jaar in 
Nederland? 
Dan moet u naast de documenten, genoemd in 2, ook nog een “verklaring van ongehuwd zijn” uit het 
land waar u het laatst woonde inleveren. 
 
3. Woont u, of één van u buiten Nederland? 
Graag contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten, (0573) 28 92 22. 
 
4. Niet de Nederlandse nationaliteit? 
Heeft één van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit en woont wel in Nederland dan wordt het 
formulier Melding van voorgenomen huwelijk en verblijfsrecht ingevuld (IX-12). Deze ontvangt u ook 
van ons per post na ontvangst van de digitale aangifte (dit formulier is de vervanging van de M-46). 

 
Let op: heeft u documenten nodig die buiten Nederland zijn opgemaakt? Neem dan contact op met 
de afdeling Publiekscontacten. Zij kunnen u vertellen aan welke eisen deze documenten moeten 
voldoen.  


