
in de gemeente Oosterhout
trouwen

Een dag om 
nooit 

te vergeten!



Oosterhout is een gezellige stad met de positieve kenmerken van een 
dorp en stadse allures. Het bourgondische van Noord-Brabant kom 
je hier zeker tegen. In een bosrijke en historische omgeving ervaar je 
de gastvrij. Op vrijwel iedere locatie kun je jouw huwelijksceremonie 
laten plaatsvinden die passen bij jouw wensen.

in de gemeente Oosterhout
trouwen

het jawoord

Gefeliciteerd! Jullie willen de liefde voor elkaar bezegelen. Of dat 
nu is via een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, het is 
een belangrijke gebeurtenis. Maar óók een hele mooie. Om jullie 
bijzondere dag te laten slagen gaat er ook heel wat voorbereiding 
aan vooraf. Want wat trek je aan? Welke smaak kies je uit voor je 
bruidstaart? En op welke trouwlocatie? Naast het uitkiezen van alle 
leuke dingen rondom jullie bruiloft, zijn er ook een aantal andere 
dingen die je moet regelen voordat jullie elkaar het ja-woord geven.



huwelijk of geregistreerd 
partnerschap

Je kunt kiezen voor een huwelijk, het laten 
registreren van het partnerschap of je laat 
het geregistreerd partnerschap omzetten 
naar een huwelijk. 

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap 
lijken veel op elkaar. Maar er zijn wel wat 
kleine verschillen:

• bij een huwelijk geef je elkaar het ja-woord.  
 Bij een geregistreerd partnerschap is dat 
 niet verplicht.
• een huwelijk eindigt door het besluit van  
 de rechter. Bij een geregistreerd  
 partnerschap zonder kinderen is een  
 rechterlijke uitspraak niet nodig.
• het huwelijk kent de scheiding van  
 tafel en bed, Dit betekent een scheiding  
 zonder dat het huwelijk ontbonden wordt.  
 Het geregistreerd partnerschap heeft die  
 mogelijkheid niet.
• een geregistreerd partnerschap wordt niet  
 overal in de wereld erkend, een huwelijk  
 wel.

Als we in de tekst het over het huwelijk hebben dan 
geldt dit ook voor een geregistreerd partnerschap of 
omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

melding en datum
Wist je dat je voordat je gaat trouwen dit 
moet melden aan de gemeente waar het 
plaatsvindt?

Wanneer je hebt besloten om in de gemeente 
Oosterhout te trouwen en de datum hebt 
bepaald, dien je dit bij de gemeente vast 
te leggen. Doe dit ruim van tevoren om te 
voorkomen dat deze datum al bezet is.

De wettelijk verplichte termijn tussen 
deze melding en het huwelijk is minimaal 
14 dagen en maximaal 1 jaar. Je kunt online 
gemakkelijk een melding maken. Ga hiervoor 
naar www.oosterhout.nl. Vind je het prettiger 
om dit persoonlijk te komen doen? Neem 
dan telefonisch contact op via 140162.  

Huwelijken en partnerschapsregistraties in de 
trouwzaal van de gemeente kunnen worden 
gesloten van maandag t/m zaterdag van 
09:00 uur tot 16:00 uur.

Wil je een huwelijk laten sluiten op een 
aangewezen locatie van de gemeente of 
op een eigen gekozen locatie? Dat kan dan 
op elk tijdstip op elke dag van de week in 
overleg met de beheerder van de locatie of 
jullie voorkeursdatum beschikbaar is.



naam na het huwelijk
Na het huwelijk mag zowel jij als je 
partner elkaars naam gebruiken. De eigen 
geslachtsnaam verandert niet, maar alleen 
de naam waarmee je voortaan wilt worden 
aangeschreven of aangesproken. 

Je hebt de keuze uit:
• eigen naam
• naam echtgenoot/echtgenote/partner
• eigen naam, gevolg door naam  
 echtgenoot/echtgenote/partner
• naam echtgenoot/echtgenote/partner,  
 gevolgd door eigen naam

Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, 
dan kan het zijn dat je eigen geslachtsnaam 
officieel wijzigt in die van de partner. 
Dit wordt bepaald door het namenrecht van 
je nationaliteit.

Het naamgebruik wordt niet in het trouw- of 
partnerschapsboekje geregistreerd.

trouwboekje

Een trouwboekje is een ceremonieel 

document met emotionele waarde ter 

herinnering van jullie trouwdag. Het 

heeft geen officiële status zoals een 

huwelijksakte. In het trouwboekje staan 

de personalia en huwelijksgegevens 

van het echtpaar. Ook is er ruimte voor 

vermelding van getuigen, kinderen en 

overlijdensgegevens.



verschillende soorten huwelijken
In de gemeente Oosterhout kun je kiezen voor de volgende dagen 
en tijdstippen om te trouwen:

het gratis huwelijk
Je kunt op maandag en dinsdag om 09:00 uur gratis trouwen in 
de gemeente Oosterhout. Dit is alleen mogelijk voor inwoners van 
Oosterhout. De ceremonie duurt niet langer dan 15 minuten en vindt 
plaats in de trouwzaal. Hierbij mogen gasten aanwezig zijn.

het budget huwelijk 
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op 
• maandag en dinsdag om 10:00 uur en 11:00 uur
• en op woensdag om 09:00 uur, 10:00 uur en 11:00 uur.

De voltrekking duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats in de 
trouwzaal. Ook hier mogen gasten bij aanwezig zijn.

het ceremoniële huwelijk
Het ceremoniële huwelijk is mogelijk op verschillende tijdstippen in 
het gemeentehuis van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 uur en 
16:00 uur. De ceremonie in de trouwzaal duurt ongeveer 30 minuten. 
Gasten zijn uiteraard welkom.



trouwambtenaar
De trouwambtenaren die in dienst zijn van de Gemeente Oosterhout 
hebben jarenlange ervaring in hun belangrijke rol als Buitengewoon 
Ambtenaar Burgerlijke Stand (babs). Zij dragen bij aan een van de 
mooiste dagen van je leven. De babs neemt van tevoren contact 
met jullie op om een persoonlijk gesprek in te plannen, waarbij de 
ceremonie wordt doorgenomen en je je wensen kunt doorgeven.

Mocht je een voorkeur hebben voor een bepaalde trouwambtenaar 
van de Gemeente Oosterhout, dan kun je dit aangeven in de melding 
voorgenomen huwelijk/ partnerschap.

Benieuwd naar de trouwambtenaren van de gemeente Oosterhout? 
Ze stellen zich graag aan je voor. 

Je kunt ook een zelfstandige babs, familielid, vriend of kennis vragen 
om je huwelijk te voltrekken. Je dient er rekening mee te houden 
dat naast de kosten voor het aanwijzen van een eigen babs door 
de gemeente ook de zelfgekozen babs nog kosten in rekening kan 
brengen.

getuigen
Er moeten minimaal twee en er mogen maximaal vier meerderjarige 
getuigen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. De gegevens van 
deze personen geef je door bij de melding van het voorgenomen 
huwelijk. Voor huwelijken in het gemeentehuis is het mogelijk om 
tegen betaling gebruik te maken van getuigen van de gemeente.

andere nationaliteit
Als je in het buitenland bent geboren, lange tijd in het buitenland 
hebt gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit kan het zijn 
dat de gegevens in De Basisregistratie Personen (BRP) niet volledig 
of actueel zijn. Je kan hiervoor contact opnemen met de ambtenaar 
van de burgerlijke stand die je dan informatie kan verstrekken 
welke documenten je eventueel nog dient te overleggen, zoals 
bijvoorbeeld:
• een afschrift van de geboorteakte, eventueel voorzien van  
 een beëdigde vertaling en vereiste legalisatie
• een bewijs van de burgerlijke staat: een verklaring van de 
 laatste woonplaats buiten Nederland, eventueel voorzien van 
 een beëdigde vertaling en vereiste legalisatie

trouwlocaties
Naast de trouwzaal van het gemeentehuis is het 
mogelijk om in de gemeente Oosterhout op andere 
aangewezen locaties de ceremonie te sluiten.

• Vredeskerk
• Vestzaktheater De Schelleboom
• Stadstuin ‘De Schelp’
• Natuurpoortcafé Bos & Co
• Restaurant Zout & Citroen
• Paviljoen Het Houtse Meer
• Uitspanning de Jacobushoeve

een trouwlocatie kiezen
Jullie kunnen ook voor een zelfgekozen locatie kiezen. 
Hiervoor dien je een apart verzoek voor in te dienen. 
De locatie moet aan een aantal eisen voldoen. Niet 
iedere locatie is geschikt om te trouwen. Kijk voor de voorwaarden 
waaraan de trouwlocatie aan moet voldoen op de website. Naast de 
kosten voor het huwelijk/ partnerschapsregistratie aan de gemeente 
moet je er rekening mee te houden dat ook de locaties kosten in 
rekening zullen brengen.

kosten
Voor de actuele tarieven 
verwijzen we je door naar 
de website. 



Checklist
 Voorgenomen huwelijk melden
 Getuigen aanmelden
 Trouwlocatie kiezen
 Trouwambtenaar (babs) kiezen
 Achternaam kiezen

Wij wensen jullie veel plezier met het organiseren 
van jullie huwelijk/ geregistreerd partnerschap.

Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Telefoon: 140162 www.oosterhout.nl


