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Toelichting

Gaat u trouwen of laat u uw partnerschap registreren en kunnen uw vrienden of familie daarbij niet 
aanwezig zijn? Met Huwelijk Online kunnen deze personen de gebeurtenis live via internet volgen. 
Met behulp van speciale inlogcodes bepaalt u zelf wie toegang krijgt. Niet iedereen kan dus zomaar 
meekijken. Huwelijk Online is alleen mogelijk in de Raadzaal.

Stuur van beide partners een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zoetermeer, afdeling Publieksplein via 
telefoonnummer 14 079.

Retouradres
Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen uiterlijk 6 weken vóór uw huwelijk of registratie van uw 
partnerschap naar: 

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Publieksplein
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer 

U kunt het formulier ook inleveren bij de afdeling Publieksplein in het Stadhuis.
 

Aanvraag Huwelijk Online in de Raadzaal 
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1 Akkoord

Wij gaan trouwen/
laten ons partnerschap
registreren op      

en we willen dit live uitzenden via www.huwelijkinzoetermeer.nl

Alleen wij ontvangen een code en een wachtwoord. Daarmee geven wij onze gasten zelf toegang tot de website. 

Wij gaan akkoord met de voorwaarden onder punt 3.

Achternaam  

Voornamen  

en

Achternaam  

Voornamen  

2 Handtekeningen

Datum      

Uw handtekening  Handtekening van uw partner

   
   
   
   

Let op! Vergeet niet van u allebei een kopie mee te sturen van een geldig legitimatiebewijs!

3 Voorwaarden

•  Aan het aanbieden van ‘huwelijk online’ via de webcams in de trouwzaal, kunnen geen rechten worden ontleend.
•  De Gemeente Zoetermeer doet haar uiterste best de uitzending tot stand te brengen tijdens uw huwelijksvoltrekking. De Gemeente 

Zoetermeer kan echter geen garanties afgeven met betrekking tot de continuïteit of volledigheid van de aangeboden service.
•  Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan afbeeldingen, video of andere informatie die tijdens de registratie in beeld worden 

gebracht. Bruidsparen worden geacht de aanwezigen op de hoogte te brengen van de registratie van de huwelijksvoltrekking.
•  De Gemeente Zoetermeer is niet aansprakelijk voor het in beeld brengen van personen die hiertegen (achteraf) bezwaar maken.
•  Het is mogelijk dat webcams, tegelijk of afzonderlijk, tijdelijk niet beschikbaar zijn.
 De Gemeente Zoetermeer doet er alles aan om de webcams in zo’n situatie zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken.
•  De Gemeente Zoetermeer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als de verbinding niet tot stand kan worden 

gebracht of de uitzending om technische redenen niet door kan gaan.


