www.rotterdam.nl/trouwen

Prijslijst 2018
Huwelijk en
Geregistreerd
Partnerschap
In Bar/Brasserie Engels: 1)
Donderdag en vrijdag

13.00 – 17.00

€ 369,10

Eenvoudige voltrekking in een ruimte in Stadswinkel HillegersbergSchiebroek:1)
Maandag, dinsdag en woensdag

10.00 – 12.00

€ 162,20

Kosteloze voltrekking in een eenvoudige ruimte in Stadswinkel HillegersbergSchiebroek: 2)
Maandag, dinsdag en woensdag

09.00 – 10.00

pzr 060 (12-17)

Elke andere locatie die als Huis der gemeente kan dienen voor de voltrekking:
Maandag t/m vrijdag

00.00 – 09.00
09.00 – 17.00
17.00 – 21.00
21.00 – 24.00

€ 1623,60 3)
€ 476,60 3)
€ 811,80 3)
€ 1623,60 3)

Zaterdag

00.00 – 09.00
09.00 – 21.00
21.00 – 24.00

€ 1623,60 3)
€ 811,80 3)
€ 1623,60 3)

00.00 – 24.00

€ 1623,60 3)

Op zon- en erkende
feestdagen
Overige kosten:

Stadsgetuige
Trouwboekje/partnerschapsboekje (rood/blauw) 4)
Trouwboekje/partnerschapsboekje (blauw velours) 4)
Trouwboekje/partnerschapsboekje (zwart/wit) 4)
Trouwboekje/partnerschapsboekje (leer) 4)
Afschrift/Uittreksel Burgerlijke Stand
Verklaring huwelijksbevoegdheid
Eenmalige benoeming onbezoldigde babs

€ 31,30
€ 20,40
€ 22,40
€ 31,50
€ 39,40
€ 13,20
€ 23,30
€ 189,00

1) De dagen en tijden waarop de voltrekking van een huwelijk / geregistreerd partnerschap kan
plaatsvinden, is afhankelijk van de agenda. Informeer daarom altijd vooraf of de door u gewenste
datum en tijdstip beschikbaar is. In de periode 10 januari tot en met maart is er beperkte
beschikbaarheid voor trouwen in Engels, neemt u voor de beschikbare dagen, tijden en prijzen contact
op met de gemeente Rotterdam.
2) Op woensdagochtend tussen 9:00 en 10:00 uur is ook een beperkte beschikbaarheid voor een
kosteloze voltrekking in stadswinkel Hoek van Holland en Stadswinkel Rozenburg. Neemt u voor
beschikbare data en tijden contact op met gemeente Rotterdam.
3) Exclusief de kosten voor de locatie zelf.
4) Inclusief de kosten voor het uittreksel uit de huwelijksakte / partnerschapsregistratie.

Meer informatie over het huwelijk en partnerschapregistratie en adressen van
stadswinkels vindt u op www.rotterdam.nl/trouwen

Druk- zetfouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.
pzr 060 (12-17)

