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U bent van plan om te gaan trouwen. Hieronder vindt u informatie rondom de huwelijksvoltrek
king en partnerschapsregistratie op het stadhuis. Vanaf 1 september 2019 is het stadhuis weer
beschikbaar als trouwlocatie.
Waar in dit informatieblad wordt gesproken over trouwen/huwelijk e.d. wordt mede verstaan het sluiten
van een geregistreerd partnerschap.
Trouwzalen
Het stadhuis beschikt over 3 trouwzalen:
Trouwzalen begane grond
Op de begane grond is er een trouwzaal met 70 zitplaatsen en een trouwzaal met 50 zitplaatsen.
In deze trouwzalen duurt een huwelijksvoltrekking gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief het officiële
gedeelte van de huwelijksvoltrekking en de toespraak. Na afloop kunnen de gasten u feliciteren in de
felicitatiekamer. In deze trouwzalen is een muziekinstallatie beschikbaar.
Trouwzaal Burgerzaal
Op de eerste verdieping is de Burgerzaal. Naast de Burgerzaal bevindt zich een trouwzaal waar 60
personen in kunnen. Een huwelijksvoltrekking duurt gemiddeld 60 minuten, dit is inclusief het officiële
gedeelte van de huwelijksvoltrekking, de toespraak en de felicitaties die u na afloop in ontvangst kunt
nemen in de grote Burgerzaal.
Op verzoek wordt de piano bespeeld door een door de gemeente aangestelde pianist. Indien u dit wilt,
krijgt u het contactadres van deze pianist en de lijst van nummers die gespeeld kunnen worden. U kunt
ook gebruik maken van de muziekinstallatie die aanwezig is in deze trouwzaal. Als u hier gebruik van
wilt maken wordt u verzocht dit tijdig te melden.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van het balkon van het stadhuis.
Eenvoudig huwelijk/ partnerregistratie
Dit huwelijk wordt voltrokken in de felicitatiekamer van het Stadhuis en kent een gereduceerd tarief. De
duur is maximaal 15 minuten. Uw ABS zal de voltrekking doen en daarbij een korte toespraak kunnen
houden. Toespraak door derden is niet toegestaan. De tijdstippen liggen vast, namelijk op dinsdag en
woensdag van 10.15 tot 12.30 uur. Gelet op de gebruikte locatie mag het gezelschap bestaan uit maximaal 10 personen, excl. bruidspaar en maximaal 4 getuigen (bij inzet stadsgetuigen max. 2).
Kosteloze huwelijken / partnerschapregistratie
Op maandag tussen 09.00 uur en 12.00 uur worden in een kleine ruimte in het stadhuis kosteloze
huwelijken voltrokken. Er is geen ceremonie en ook geen toespraak. Het geheel is louter gericht op de
formeel-juridische voltrekking. Het gaat hier dus alleen om het tekenen van de huwelijksakte. Duur is
maximaal 10 minuten. U krijgt ook géén mogelijkheid voor bijvoorbeeld muziek en andere ceremoniële
uitingen. Uw gezelschap mag bestaan uit u en uw partner (bruidspaar), 2 (stads)getuigen en evt. een
tolk.

Parkeren
Houdt u er rekening mee dat er rondom het stadhuis beperkte parkeergelegenheid is. Indien er plek is, kunt
u parkeren op de parkeerstrook naast het stadhuis. Deze parkeerstrook biedt ruimte aan slechts enkele
auto’s en/ of bussen en wordt veelvuldig gebruikt. Houdt u er daarom rekening mee dat er mogelijk geen
plek is op de dag van uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap. Het is niet mogelijk deze parkeerplaatsen
vooraf te reserveren. Voor het parkeren op de parkeerstrook heeft u een parkeerkaart nodig. U krijgt
daarvoor van Stadswinkel Centrum bij een regulier huwelijk/ partnerschapsregistratie 2 parkeerkaarten.
Wanneer er geen plaats is op de parkeerstrook vóór het stadhuis kunt u uw auto betaald parkeren in één
van de parkeergarages rond het stadhuis. Let op: wanneer u een kosteloos of eenvoudig huwelijk/geregistreerd partnerschap aangaat ontvangt u geen parkeerkaarten voor de parkeerstrook.
Tolk
Indien 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.
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Als u aangegeven heeft prijs te stellen op een toespraak, zult u ongeveer een week voor uw huwelijk door
de ambtenaar worden gebeld. Dit geldt niet voor kosteloze en eenvoudige huwelijkssluiting.
Bode
Als u het stadhuis betreedt, wordt u ontvangen door de bode. De bode zal u begeleiden tijdens uw verblijf in
het stadhuis.
Huisregels
 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.

Meer info
www.rotterdam.nl/trouwen
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