VRAGENLIJST VOOR HET GEMEENTEHUIS

Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen!
Jullie zullen het de komende tijd druk hebben met organiseren, de perfecte outfit scoren, taart proeven en alle andere leuke, maar tijdrovende
zaken waar trouwlustige luitjes zich mee bezig mogen houden. Om te zorgen dat de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis helemaal
naar jullie wensen verloopt én om te zorgen dat je niets vergeet, kunnen jullie gebruik maken van de 'vragenlijst voor het gemeentehuis'.
Heel veel plezier met organiseren!

GEBRUIKSAANWIJZING
- Print de vragenlijst
- Lees de vragen goed door en vink alle (voor jullie) relevante vragen aan
- Wanneer er niet aangegeven staat 'zie vraag…' of 'ga verder met vraag…' ga je naar de volgende vraag
- Vul vragen eventueel aan op de stippellijn

INHOUDSOPGAVE
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Bladzijde 5
Bladzijde 6
Bladzijde 7
Bladzijde 8

:
:
:
:
:
:
:
:

Gebruiksaanwijzing en inhoudsopgave
Algemene vragen
Parkeren
Ontvangst
Muziek
Speech
Huwelijksvoltrekking
Vertrek
Foto's en film
Overige vragen
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1.

ALGEMENE VRAGEN

o
o
o

1.1

Wie is de ambtenaar van de burgerlijke stand?

1.2

Wat zijn de contactgegevens van de ambtenaar? (telefoonnummer en email)

1.3

Moeten er nog papieren ingeleverd worden?
Zo ja, zie vraag 1.4

o
o
o

1.4

Welke papieren moeten er nog ingeleverd worden?

1.5

Hoe moeten de papieren ingeleverd worden?

1.6

Per wanneer moeten de papieren uiterlijk ingeleverd zijn?

Zo nee, ga verder met vraag 1.7

o

1.7

Zijn er nog kosten die voldaan moeten worden?
Zo ja, zie vraag 1.8

o
o

1.8

Hoe kunnen deze kosten voldaan worden?

1.9

Per wanneer moeten alle kosten voldaan zijn?

Zo nee, ga verder met vraag 1.10

o

1.10 Wij willen wel een trouwboekje (zie vraag 1.11) / Wij willen geen trouwboekje (zie vraag 1.15)*

o
o

1.11 Zijn er verschillende trouwboekjes waaruit gekozen kan worden?
1.12 Zijn de kosten van het trouwboekje inbegrepen bij de kosten van de huwelijksvoltrekking?
Zo ja, zie vraag1.13

o 1.13
o 1.14

Hoe kan het trouwboekje betaald worden?
Per wanneer moeten alle kosten voldaan zijn?

Zo nee, ga verder met vraag 1.15

o
o
o
o
o
o

1.15 Hoe verloopt de basis-ceremonie precies?
1.16 Hoe lang duurt de basis-ceremonie?
1.17 Kan/mag de ceremonie eventueel uitlopen?
1.18 Mogen er huisdieren aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking?
1.19 Is het gemeentehuis / de trouwzaal toegankelijk voor rolstoelen?
1.20 Wanneer, hoe en aan wie kan het algemene draaiboek, incl. alle gemaakte afspraken, aangeleverd worden?
Ga verder met vraag 2.1
* doorhalen wat niet van toepassing is
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2.

PARKEREN

o

2.1

Mag het trouwvervoer voor het gemeentehuis blijven staan tijdens de huwelijksvoltrekking?
Zo ja, ga verder met vraag 2.4
Zo nee, zie vraag 2.2

o
o
o

o
o

2.2

Waar kan het trouwvervoer dan geparkeerd worden?

2.3

Is het gratis of betaald parkeren?

2.4

Wij hebben bijzonder trouwvervoer, nl. …………………………………….……………. Mag dit vervoermiddel geparkeerd worden voor het gemeentehuis?

2.5

Waar kunnen de gasten parkeren?

2.6

Is er voldoende parkeergelegenheid voor +/- ……………………………… auto's?
Zo ja, ga verder met vraag 2.9
Zo nee, zie vraag 2.7

o
o

2.9

o
o

2.7

Is er een alternatief voor het parkeren?

2.8

Is dit alternatief gratis of betaald parkeren? (ga naar vraag 2.10)

Is het gratis of betaald parkeren?

2.10 Zijn er op de trouwdatum speciale evenementen (zoals markt o.i.d.) die van invloed zijn op de parkeergelgenheid?
Zo Ja, zie nogmaals vraag 2.7
Zo nee, ga verder met vraag 2.11

o

2.11 Is er een huwelijksvoltrekking voor of na ons? Dit i.v.m. aankomst en vertrek van het trouwvervoer.
Zo ja, zie vraag2.10

o
o

2.10 Hoe laat kan het trouwvervoer parkeren voor het gemeentehuis?
2.11 Hoe laat moet het trouwvervoer weg zijn voor het gemeentehuis?

Zo nee, ga verder met vraag 3.1
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3.

ONTVANGST

o
o
o
o
o
o
o
o

3.1

Vanaf hoe laat kunnen de gasten terecht op het gemeentehuis?

3.2

Wie ontvangt de gasten op het gemeentehuis?

3.3

Wie gaan er als eerste naar binnen: het bruidspaar of de gasten?

3.4

Hoe is de stoelopstelling in de trouwzaal?

3.5

Hoeveel zitplaatsen zijn er?

3.6

Wij willen graag dat de gasten op deze manier geplaatst worden (maak ev. vooraf een indeling)

3.7

Mogen de kinderen vooraan op de grond zitten?

3.8

Wij hebben een speciaal verzoek voor de stoelopstelling (maak ev. vooraf een opstelling)
Is dit mogelijk?
Zo ja, zie vraag 3.9

o

3.9

Wie verzorgd de stoelopstelling?

Zo nee, ga verder met vraag 3.10

o
o

3.10 Door wie worden de gasten naar hun plaats gebracht in de trouwzaal?
3.11 Wij willen graag een bijzondere aankomst, nl…………………………………………………………………………………………..
Is dat mogelijk?

o

3.12 Is er een mogelijkheid om muziek te draaien bij binnenkomst?
Zo ja, zie vraag 4.1
Zo nee, ga verder met vraag 4.6
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4.

MUZIEK

o

4.1

Is er een muziekinstallatie aanwezig in de trouwzaal?
Zo ja, zie vraag 4.2

o
o

4.2

Kan hier een CD / MP3-bestand* mee worden afgespeeld?

4.3

Bedient iemand van het gemeentehuis de muziekinstallatie?
Zo ja, zie vraag 4.4
Zo nee, zie vraag 4.5

Zo nee, zie vraag 4.6

o

4.6

o 4.4
o 4.5

Wanneer, hoe en aan wie kunnen de muziek en het draaiboek aangeleverd worden?
Wanneer kan er gekeken worden hoe de installatie werkt?

Mogen wij zelf een muziekinstallatie meenemen?
Zo ja, zie vraag 4.7

o 4.7

Waar zit een stopcontact voor de muziekinstallatie?

Zo nee, ga verder met vraag 5.1

o

4.8

Kan er muziek gedraait worden tijdens de volgende momenten:

O bij binnenkomst in de trouwzaal
O tijdens het tekenen van de akte
O bij het verlaten van de trouwzaal
O anders, nl. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ga verder met vraag 5.1
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o
o
o
o
o
o

5.

SPEECH

5.1

Wat komt er aan bod in de toespraak van de ambtenaar?

5.2

Hoe lang duurt de toespraak ongeveer?

5.3

Welke stijl hanteert de ambtenaar? (ontspannen, officieel etc.)

5.4

Mag de trouwspeech vooraf worden doorgelezen en eventueel worden aangepast?

5.5

Wij hebben speciale wensen m.b,t, de toespraak, nl. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.6

Mensen die wij graag genoemd willen hebben zijn:

O opa en/of oma
O ouders en/of schoon-ouders
O kinderen, nl. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
O anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
o

5.7

Is er een mogelijkheid voor een toespraak van iemand anders?
Zo ja, zie vraag 5.8

o
o
o

5.8

Hoe lang mag deze toespraak ongeveer duren?

5.9

Geeft de ambtenaar het woord aan de 'speecher'?

5.10 Wordt de 'speecher' geacht het woord terug te geven aan de ambtenaar?

Zo nee, ga verder met 6.1
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6.

HUWELIJKSVOLTREKKING

o

6.1

Worden de namen van de ouders genoemd bij de huwelijksvoltrekking?
Dit is voor ons wel/niet* wenselijk.

o
o

6.2

Wij hebben speciale wensen m.b.t. de huwelijksvoltrekking, nl……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

6.3

Wij willen wel/geen* ringen uitwisselen tijdens de huwelijksvoltrekking
Wel, zie vraag 6.4

o

6.4

Vraagt de ambtenaar de ringdrager naar voren?

Niet, ga verder met vraag 6.5

o
o

6.5

Hoe verloopt het tekenen van de trouwakte?

6.6

Mag er muziek gedraait worden tijdens het tekenen van de trouwakte?
Ga verder met vraag 7.1



7.

FELICITEREN

o
o

7.1

Wie worden er allemaal gefeliciteerd door de ambtenaar?

7.2

Wij willen wel/niet* gefeliciteerd worden door onze gasten op het gemeentehuis.
Wel, zie vraag7.3
Niet, zie vraag7.4

o
o

7.3

Nodigt de ambtenaar iedereen uit om te feleiciteren?

7.4

Deelt de ambtenaar of de ceremoniemeester/weddingplanner mee dat er
op een later tijdstip gefeliciteerd kan worden?

Ga verder met vraag 8.1

* doorhalen wat niet van toepassing is
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8.

VERTREK

o
o

8.1

Hoe wordt de huwelijksvoltrekking afgesloten?

8.2

Kan de ceremoniemeester/weddingplanner nog mededelingen doen?
Zo ja, zie vraag 8.3

o

8.3

Draagt de ambtenaar het woord over aan de ceremoniemeester/
weddingplanner?

Zo nee, ga verder met vraag 8.4

o
o

8.4

Kan er muziek gedraait worden bij het verlaten van de trouwzaal?

8.5

Wie verlaat als eerste de trouwzaal?


o
o
o

9.

FOTO'S EN FILM

9.1

Kunnen er voor óf na de huwelijksvoltrekking foto's gemaakt worden VOOR het gemeentehuis?

9.2

Kunnen er voor of na het huwelijk geposeerde foto's gemaakt worden IN het gemeentehuis?

9.3

Komt er voor/na ons een bruidspaar? Dit i.v.m. de tijdsplanning foto's.
Zo ja, zie vraag 9.4

o
o

9.4

Hoe lang hebben we de tijd VOOR de huwelijksvoltrekking?

9.5

Hoe lang hebben we de tijd NA de huwelijksvoltrekking?

Zo nee, ga verder met vraag 9.6

o

9.6

Mag er gestrooid worden met rijst o.i.d. voor het gemeentehuis?
Zo ja, zie vraag 9.8
Zo nee, zie vraag 9.7

o

9.7

Zijn er alternatieven voor het strooien die wel toegestaan zijn?

o

9.8

Mag er tijdens de huwelijksvoltrekking ingelimteerd gefilmd/gefotografeerd worden?



10.

OVERIGE VRAGEN

o
o

10.1 …………………………………………………………………………………………………
10.2 …………………………………………………………………………………………………
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