Trouwen

in Sfeervol Meerssen

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijk Stand
De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) draagt
zorg voor het voltrekken van het huwelijk. De BABS maakt van elke
huwelijksvoltrekking iets speciaals. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met het bruidspaar. De ambtenaar komt – als u daar prijs op stelt - op
huisbezoek. In eigen omgeving worden de voorbereidingen voor de
huwelijksplechtigheid doorgesproken.
Jullie hebben een bijzonder gevoel voor elkaar. Jullie willen je liefde voor elkaar
bezegelen door elkaar het ja-woord te geven en hebben besloten te trouwen.

In huiselijke kring vertellen de bruidsparen bovendien vaak leuke anekdotes,

Van harte proficiat!

die de BABS dan weer in de huwelijkstoespraak kan verwerken. Zo ontstaat

Een huwelijk sluiten is een belangrijke gebeurtenis in het leven. Voor velen

het Limburgs dialect of een buitenlandse taal worden verzorgd (gedeeltelijk).

is hun trouwdag de mooiste dag van hun leven. Er gaat dan ook heel wat

er een zeer persoonlijke en informele toespraak. De toespraak kan tevens in
De BABS’en proberen iedereen bij de huwelijksvoltrekking te betrekken,

voorbereiding aan vooraf om deze bijzondere dag tot een geslaagd geheel te maken.

ook de aanwezigen die de Nederlandse taal niet (geheel) beheersen.

Het begint meestal allemaal met het plannen van een huwelijksdatum.

Het bruidspaar kan tijdens de huwelijks-

Daarna wordt een trouwlocatie uitgezocht en worden alle andere

plechtigheid haar eigen (live) muziek uitkiezen.

voorbereidingen getroffen. Hier gaat de nodige tijd inzitten.

Dit kan allemaal vooraf worden geregeld

Trouwen voor de wet

Burgerlijke Stand.

Bruidsparen kunnen zowel voor de wet als voor de kerk trouwen.

Wilt u graag getrouwd worden door

Paren die voor de wet willen trouwen, moeten zich wenden tot de

met de Buitengewoon Ambtenaar van de

een familielid, beste vriend of vriendin?

gemeente. Bruidsparen kunnen in elke gemeente in Nederland trouwen.

Kijk voor meer informatie op de laatste

Grote eigen inbreng bruidspaar

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand’.”

Voor het trouwen voor de wet in de

Gastvrouw

gemeente Meerssen bestaat geen
vast recept. Door toevoeging van
eigen ingrediënten van het bruidspaar
wordt de trouwplechtigheid een heel
persoonlijke gebeurtenis. Bruidsparen
hebben in de gemeente Meerssen
een grote eigen inbreng in het
verloop van de plechtigheid.
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Op de grote dag zelf wordt u ontvangen door een gastvrouw.
Onder begeleiding van deze gastvrouw krijgt het bruidspaar een
ceremoniële entree in de trouwzaal. Na de felicitaties aan het einde
van de huwelijksplechtigheid wordt u op een feestelijke wijze uitgeleide
gedaan. De gastrouw draagt bovendien zorg voor het verzorgen van
de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken en het ontvangen en
begeleiden van genodigden en eventuele externe dienstverleners.

Trouwlocaties

Wanneer kunt u trouwen?
In het gemeentehuis kunt u van maandag t/m
zaterdag trouwen tussen 10.00-20.30 uur.
Trouwen op locatie kunt u ‘rondom de klok’,
dus van maandag t/m zaterdag 24 uur per dag.

De gemeente Meerssen beschikt over een aantal sfeervolle trouwlocaties waar
bruidsparen voor de wet kunnen trouwen. Omringd door de rijke historie van
deze sfeervolle gemeente bieden alle trouwlocaties in de gemeente Meerssen
een schitterende ambiance om uw trouwdag tot een onvergetelijke dag te maken.

Let op: Uitzonderlijke tijden brengen extra kosten met
zich mee. Op zon- en feestdagen kunt u niet trouwen
in de gemeente Meerssen.

Midden in het prachtig gerenoveerde Proosdijpark van Meerssen

Kosten

bevindt zich de Gloriëtte. Een voormalig theehuisje dat dateert uit 1895.

De kosten voor een huwelijksvoltrekking
bedragen in 2020:

: 			

€ 272,10

: 			

€ 519,50

Zaterdag tussen
10.00-19.00 uur

De Gloriëtte (van ‘gloriëren’) diende vroeger als teken van welgesteldheid en
behoorde tot het Proosdijgebouw. Sinds 2004 is de Gloriëtte een van de
schitterende trouwlocaties die de gemeente rijk is.

Maandag t/m vrijdag tussen
10.00-19.00 uur

De Gloriëtte in het Proosdijpark

Gratis trouwen
Op maandagmorgen kunt u om 9.00 uur en 9.15 uur gratis trouwen.
Het gratis huwelijk wordt voltrokken aan de balie. Kijk voor meer
informatie en de voorwaarden op www.meerssen.nl.
Budgethuwelijk
Wilt u graag trouwen met een mooie ceremonie, maar wilt u geen honderden
euro’s uitgeven? Kies dan voor het budgethuwelijk. Een huwelijk met korte
ceremonie van ongeveer 20 minuten voor slechts € 95,35. U trouwt op donderdag
om 9.00 uur of 9.30 uur in het gemeentehuis.
Extra kosten uitzonderlijke tijden
Voor trouwtijden tussen 19.00-10.00 uur wordt een
extra bedrag van € 247,40 in rekening gebracht.

Voor deze locatie brengen we € 50,- locatiekosten in rekening.

De monumentale Proosdijhoeve

Het Leopoldskerkje in Meerssen

Deze monumentale boerenhoeve maakt onderdeel uit van het bestuurscentrum

Het Leopoldskerkje bevindt zich aan de Gansbaan in Meerssen en is gebouwd

van de gemeente Meerssen. In dit historische gedeelte van het bestuurcentrum

tussen 1834 en 1837. Het kerkje werd geschonken door de Belgische regering.

zetelt het college van burgemeester en wethouders.

Dit hield verband met de toentertijd heersende onzekerheid of Limburg bij
Nederland of bij België zou worden ingelijfd. Het kerkje, dat aan de buitenkant

De voormalige zolder van de Proosdijhoeve is omgetoverd tot vergaderruimte.
De ruimte doet tevens dienst als sfeervolle trouwlocatie met een historisch tintje.
Voor deze locatie worden geen locatiekosten in rekening gebracht.

volledig is gerestaureerd, heeft rondboogvensters tussen de pilasters.
Bij deze locatie kunnen extra kosten (huurkosten) in rekening worden gebracht.
Kijk voor meer informatie ook op www.hetleopoldskerkje.nl.

De Synagoge in Meerssen

De karakteristieke hal van Wonen Meerssen

Een van de vele verborgen mooie plekjes in de gemeente Meerssen: de Synagoge

Achter de moderne gevel van Woningstichting Wonen Meerssen aan

aan de Kuileneindestraat. De Synagoge werd gebouw tussen 1851 en 1853. In juli

de Bunderstraat 28 gaat een karakteristieke hal schuil. Deze hal kan

1853 nam de Joodse gemeenschap de Synagoge officieel in gebruik voor de ere-

op vrijdagmiddag en zaterdag (hele dag) worden ingericht als sfeervolle

dienst. Ten tijde van en na de Tweede Wereldoorlog raakte de Synagoge in verval. In

trouwlocatie. Deze locatie is geschikt voor kleinere gezelschappen

1989 is de het gebouw geheel gerestaureerd. De Synagoge in Meerssen heeft thans

(25 personen).

de functie van Leerhuis. Maar daarnaast is de prachtige Synagoge ook een van de
sfeervolle huwelijkslocaties van de gemeente Meerssen.

Voor deze locatie worden locatiekosten in rekening gebracht.
Neem voor meer informatie contact op met Wonen Meerssen,

Bij deze locatie kunnen extra kosten (huurkosten) in rekening worden gebracht.
Kijk ook eens op www.synagogemeerssen.nl.

telefoonnummer 043-3664777.

Het Stationsgebouw Meerssen (Ontmoet Anna)

Eenmalig aanwijzen trouwlocatie

Een van de mooiste stationsgebouwen van Nederland staat in Meerssen aan de

Wilt u trouwen op een eigen locatie? Dat kan. De locatie moet wel aan een aantal

oude internationale spoorlijn Luik- Maastricht- Heerlen-Aachen: de Heuvellandlijn.

voorwaarden voldoen. Voor het aanwijzen van een dergelijke locatie moet u een

Dit romantische rijksmonument uit 1901 heeft meerdere sfeervolle monumentale

schriftelijk verzoek sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van

Wachtkamers. De centrale ligging aan het spoor vormt een passende entourage

Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Of via e-mail: info@meerssen.nl.

voor het vertrekpunt van ‘uw reis voor het leven samen’. Prachtig gelegen met
een mooi voorplein en direct naast het bijzondere Proosdijpark, ideaal voor het

De kosten voor een huwelijk op eenmalige trouwlocatie bedragen € 615,65 (ma t/m vrij

maken van sfeervolle foto’s.

tussen 10.00-19.00 uur). Op zaterdag geldt een toeslag van € 247,40 voor een huwelijksvoltrekking tussen 10.00-19.00 uur. Voor huwelijksvoltrekking tussen 19.00-10.00 uur

Kijk ook eens op de website: www.ontmoetanna.nl.

geldt een (extra) toeslag van € 247,40 (ma t/m za). Voor meer informatie kunt u

Bij deze locatie kunnen extra kosten (huurkosten) in rekening worden gebracht.

contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Eigen Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
Het is mogelijk om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken
door een familielid, vriend, kennis of door een ambtenaar uit een andere gemeente.
Hij of zij moet dan voor één dag worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand. Op de website van de gemeente Meerssen vindt u een formulier
waarmee u de benoeming van uw eigen Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
(babs) kunt aanvragen. Voor het eenmalig aanwijzen van een BABS wordt € 143,85
in rekening gebracht. Is uw eigen BABS al trouwambtenaar in een andere
Nederlandse gemeente? De benoemingskosten bedragen dan € 71,85.

Informatie
Voor meer informatie over trouwen in
de gemeente Meerssen kunt u contact
opnemen met de Burgerlijke Stand van
de gemeente Meerssen.
Klant Contact Centrum (KCC)
telefoon 14 043
info@meerssen.nl
www.meerssen.nl
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