Locatie
Gemeentehuis

Maandag tot en

Slot Doddendael Ewijk, Protestantse Kerk
Winssen, Paviljoen het Buitenhuis Ewijk,
Hoogh Huys Winssen.
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met vrijdag
Weekend en

feestdagen***
Ceremonie: standaard duurt een ceremonie 45 minuten. Als u de voorkeur geeft aan een langere ceremonie dan kost dit € 126,- per 30 minuten of een gedeelte daarvan.
* Beëdigd trouwambtenaar gemeente Beuningen: Neeltje van den Berg-Verbruggen, Yvonne Braspenning-Roukens, Yvon Scholten, Anke Mathijssen-Jousma of Nico Remers. Zie
hier een korte introductie per trouwambtenaar.
** Niet-beëdigd eigen trouwambtenaar: beëdiging en benoeming moet nog plaatsvinden voor één dag. De extra kosten hiervoor zitten verwerkt in de prijs.
*** Feestdagen: voor 2020 zijn de onderstaande feestdagen vastgesteld. Ook voor de sluitingsdagen van het gemeentehuis geldt het verhoogde tarief.
Woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag), maandag 13 april (tweede paasdag), maandag 27 april (Koningsdag), maandag 4 mei (gemeentehuis gesloten) en dinsdag 5 mei
(Bevrijdingsdag), donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei (gemeentehuis gesloten), maandag 1 juni (tweede pinksterdag), vrijdag 25 december (eerste kerstdag).
Naast het bovenstaande schema kunt u ook kiezen voor een sober huwelijk of een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Sober huwelijk
Dinsdagmorgen om 09.00 of 09.30 uur: € 221,- exclusief huwelijks- geregistreerd partnerschapsboekje (optioneel € 56,-). Korte ceremonie door één van de trouwambtenaren
van de gemeente Beuningen. Maximaal 10 personen mogen het huwelijk bijwonen (inclusief het bruidspaar en de twee of vier getuigen).
Kosteloos huwelijk/Geregistreerd partnerschap
Dinsdagmorgen om 08.45 of 09.00 uur: geen kosten (optioneel huwelijks- geregistreerd partnerschapsboekje € 56,-). Door een ambtenaar burgerlijke stand in de hal aan de
publieksbalie. Eén van beide partners moet woonachtig zijn in de gemeente Beuningen. Alleen het bruidspaar en de twee getuigen mogen hierbij aanwezig zijn.
Annuleren of wijzigen
Het tarief voor het annuleren of wijzigen van datum, tijdstip, trouwambtenaar, locatie of getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt € 38,-.
Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk
Maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 12.30 uur aan de balie Publiekszaken: kosten € 41,-

