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U bent van plan om te gaan trouwen. Hieronder vindt u informatie rondom de huwelijksvoltrek
king en partnerschapsregistratie in de Centrale Bibliotheek vanaf 01-01-2019 t/m 01-09-2019.
Waar in dit informatieblad wordt gesproken over trouwen/huwelijk e.d. wordt mede verstaan het sluiten
van een geregistreerd partnerschap.
Locatie
In de Centrale Bibliotheek Rotterdam kunt u kosteloos of eenvoudig trouwen. De trouwruimte is gelegen
op de 4e etage en bereikbaar via een lift.
Kosteloos huwelijk
Een kosteloos huwelijk duurt circa 10 minuten. Dit is alleen een officiële voltrekking van het huwelijk
zonder toespraak. Voor een kosteloos huwelijk heeft u minimaal en maximaal twee meerderjarige
getuigen nodig. U mag naast de getuigen géén extra gasten meenemen.
Eenvoudig huwelijk
Een eenvoudig huwelijk duurt 15 minuten. Dit is alleen een officiële voltrekking van het huwelijk met een
kort gedicht/ tekst van de ambtenaar die het huwelijk voltrekt. Er is verder geen ruimte voor andere
toespraken.
Voor een eenvoudig huwelijk geldt dat u minimaal twee en maximaal vier getuigen mee mag nemen.
Daarnaast geldt dat u naast de getuigen maximaal tien gasten mag uitnodigen voor de voltrekking.
Tijden
Vanaf 1 januari 2019 tot 1 september 2019 zijn de tijden:
- voor kosteloze huwelijken/partnerschappen: maandag tussen 9.00-12.00 uur,
- voor eenvoudige huwelijken/partnerschappen: dinsdag en woensdag van 10.15- 12.30 uur.
Ingang Centrale Bibliotheek
Trouwt u wanneer de bibliotheek voor publiek geopend is, dan kunt u naar binnen via de hoofdingang
aan de Hoogstraat 110. U wordt opgevangen door onze gastvrouw/gastheer in de centrale hal van de
bibliotheek. (Het gaat hier om de eenvoudige huwelijken op dinsdag- of woensdagochtend vanaf
10:15 uur.)
Indien u trouwt wanneer de bibliotheek voor publiek gesloten is, dan kunt u naar binnen via de
achteringang van de bibliotheek. De achteringang bevindt zich aan de Rijstuin 9. U wordt opgevangen
door onze gastvrouw/gastheer bij de achteringang van de bibliotheek. (Het gaat hier om de kosteloze
huwelijken op maandag tussen 9:00 en 12:00 uur).
Bekijk onderaan dit informatieblad de plattegrond met uitleg route naar de achteringang.
Parkeren
In het gebied rondom de Centrale Bibliotheek geldt betaald parkeren. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn:
 Parkeergarage Kiphof, Kipstraat 177 in Rotterdam
 Interparking Markthal, Dominee Jan Scharpstraat 306 in Rotterdam

Tolk
Wanneer u of één van beiden de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig is kan het huwelijk eventueel in
het Frans, Duits of Engels worden voltrokken. Indien ook deze talen niet voldoende worden beheerst, dan
moet bij de huwelijksvoltrekking een beëdigde tolk/vertaler aanwezig zijn. De ambtenaar heeft het recht om
de huwelijksvoltrekking niet door te laten gaan als de beëdigde tolk/vertaler niet aanwezig is en als één van
de bovengenoemde talen niet voldoende worden beheerst door één of beide partners.
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrekt uw huwelijk. Het is niet mogelijk om persoonlijke toespraken
te houden tijdens een kosteloos of een eenvoudig huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt
voorafgaand aan het huwelijk dan ook geen contact met u op. Voor de kosteloze en eenvoudige huwelijken
is het niet mogelijk om gebruik te maken van een eigen trouwambtenaar.
Huisregels Centrale Bibliotheek
 In de locatie geldt een algemeen rookverbod.
 Het nuttigen van drink- en etenswaren is niet toegestaan.
 Dieren worden niet toegelaten, ook geen kleine dieren zoals duiven of vlinders. Hulpdieren daarentegen
hebben altijd toegang.
 Er mag géén rijst/confetti e.d. gestrooid worden, ook zijn ballonnen niet toegestaan.
 De opstelling van de stoelen en tafels in de trouwzaal is vast en mag niet worden verplaatst.
 U wordt verzocht tijdens de huwelijksvoltrekking uw mobiele telefoon uit te zetten.
Aanwezigheid
We willen u vriendelijk verzoeken een kwartier vóór aanvang van uw huwelijk aanwezig te zijn. Op de
dinsdagen kan het extra druk zijn vanwege de markt. Houdt u alstublieft hier rekening mee. Wanneer u te
laat bent voor uw huwelijk wordt uw ceremonie ingekort, ten behoeve van bruidsparen die na u in het
huwelijk treden.
Huwelijkse voorwaarden
Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking getreden. Als u niets regelt, trouwt
u slechts deels in gemeenschap van goederen. Vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden
opgebouwd, worden gedeeld. Vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé.
Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de
notaris. Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met een notaris.
Routebeschrijving achteringang Bibliotheek
Loop in de richting van het Bibliotheektheater, sla rechtsaf naar de Rijstuin, loop de parkeerplaats af, sla
rechtsaf bij de slagboom, ingang receptie ligt na 10m aan uw rechterhand.
A: hoofdingang Centrale Bibliotheek
B: ingang Bibliotheektheater
C: achteringang Rijstuin 6

Meer info
www.rotterdam.nl/trouwen
14010

