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1 Kosten en locaties 

 

1.1 Stadhuis 

Locatie Grote Markt 1, telefonisch bereikbaar op 14 010. De locatie is geschikt voor maximaal 100 

personen. 

 

Dag(en) Tijden Gebruikstarief Legeskosten 

Maandag t/m donderdag 09:00 – 17:00 n.v.t. € 486,00 

Vrijdag 09:00 – 17:00 n.v.t. € 674,00 

Zaterdag 09:00 – 17:00 n.v.t. € 1011,00 

 

1.2 Jenevermuseum* 

Locatie Lange Haven 74/76, telefonisch bereikbaar op 010 – 246 96 76. De locatie is geschikt voor 

maximaal 100 personen. 

 

Dag(en) Tijden Legeskosten 

Dinsdag t/m donderdag 12:00 – 17:00 € 260,00 

Vrijdag 12:00 – 17:00 € 318,00 

Zaterdag 12:00 – 17:00 € 459,00 

 

 Voor verdere informatie over beschikbaarheid en kosten verwijzen wij u naar de betreffende locatie.  

 

1.3 Hoppe Schiedam* 

Locatie Nieuwe Haven 103, telefonisch bereikbaar op 010 – 273 33 33. De locatie is geschikt voor 

maximaal 180 personen. 

 

Dag(en) Tijden Legeskosten 

Maandag t/m donderdag 09:00 – 17:00 € 260,00 

Vrijdag  In overleg € 318,00 

Zaterdag In overleg € 459,00 

Zondag In overleg € 918,00 

 

Voor verdere informatie over beschikbaarheid en kosten verwijzen wij u naar de betreffende locatie.  
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1.4 St. Joris Doele* 

Locatie Doeleplein 1, telefonisch bereikbaar op 010 – 426 33 73. De locatie bestaat uit twee ruimtes. 

De Grote Schutterszaal is geschikt voor maximaal 175 personen. De Rode kamer is geschikt voor 

maximaal 50 personen. 

 

Dag(en) Tijden Legeskosten 

Maandag t/m woensdag 09:00 – 17:00 € 260,00 

Donderdag 09:00 – 17:00 € 260,00 

Vrijdag 09:00 – 13:00 € 318,00 

Vrijdag na 13:00 uur  In overleg € 318,00 

Zaterdag In overleg € 459,00 

Zondag In overleg € 918,00 

 

Voor verdere informatie over beschikbaarheid en kosten verwijzen wij u naar de betreffende locatie.  

 

1.5 Klant Contact Centrum 

1.5.1 Huwelijk of partnerschapsregistratie zonder ceremonie 

Locatie Stadserf 1 spreekkamer 18, telefonisch bereikbaar op 14 010.  

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

- Maximaal 8 personen (inclusief bruidspaar en getuigen) 

- Geen toespraak 

- Voltrekking alleen in de Nederlandse taal 

- Geen keuze voor ambtenaar burgerlijke stand 

- Maximaal 15 minuten 

 

Dag(en) Tijden Gebruikstarief Legeskosten 

Maandag t/m vrijdag 09:30 – 12:30 n.v.t. € 115,00 

Maandag, woensdag t/m vrijdag 14:00 – 16:00 n.v.t. € 115,00 

 

1.5.2 Kosteloos huwelijk of partnerschapsregistratie 

 

Locatie Stadserf 1 spreekkamer 18, telefonisch bereikbaar op 14 010.  

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 - Een kosteloos huwelijk kan alleen als u en/of uw partner in de gemeente Schiedam woont 

- Alleen bruidspaar en getuigen 

- Geen toespraak 

- Voltrekking alleen in de Nederlandse taal 

- Geen keuze voor ambtenaar burgerlijke stand 

- Maximaal 10 minuten 

 

Dag(en) Tijden Gebruikstarief Legeskosten 

Maandag en woensdag 09:00 n.v.t. € 0,00 

 

 



Huwelijksleges 2019 

 

4 

2 Overige kosten 

Met de volgende kosten moet u rekening houden: 

 

Omschrijving Kosten 

Het voltrekken van een huwelijk of partnerschap 

voor 9.00 uur en na 17.00 uur, alleen mogelijk 

op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid, 

exclusief locatiekosten 

€ 918,00 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek 

tot benoeming van een zgn. eendaags-BABS voor 

de voltrekking van een huwelijk of partnerschap   

€ 152,00 

Huwelijksvoltrekking op locatie naar eigen keuze € 134,00 

Omzetting partnerschap in huwelijk aan de balie  € 32,50 

Getuige van de gemeente per persoon € 30,50 

Annulering huwelijk of partnerschap tussen 28 

en 7 dagen voor de voltrekking 

€ 63,00 

Annulering huwelijk of partnerschap vanaf 7 

dagen voor de voltrekking 

€ 115,00 

Niet verschijnen bij gratis of € 115,00 huwelijk of 

partnerschap in Klant Contact Centrum 

€ 228,00 

Trouwboekje leer wit en donkerblauw € 45,00 

Trouwboekje crème en rood kunststof € 29,50 

 

Wilt u de huwelijksvoltrekking in het Engels, Frans of Duits laten plaatsvinden dan kunt u geen 

gebruik maken van de mogelijkheden in het Klant Contact Centrum. Voor andere talen is een beëdigd 

tolk/vertaler vereist bij de huwelijksvoltrekking. 

 


