
Tarieven burgerlijke stand Maassluis 2022       

       

TITEL 1 Algemene dienstverlening       

          

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand     

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap:     

in het Stadhuis:     

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 297,70   

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur € 297,70   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  € 556,10   

op dinsdag om 09.00 uur of 09.30 uur (betreft een sobere plechtigheid zonder toespraak met 
alleen de wettelijke bepalingen in de trouwzaal waarbij alleen beide partners en getuigen 
aanwezig zijn (en uitsluitend bedoeld voor inwoners van Maassluis). 

    

    

 gratis   

Het tarief voor het eenvoudig, in een feestelijke omgeving trouwen in de trouwzaal van het 
stadhuis, uitsluitend op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur, bedraagt: 
(betreft een sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen de wettelijke bepalingen en 
uitsluitend bedoeld voor inwoners van Maassluis) € 146,85  

in de Stadhuistuin:     

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 604,65   

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur € 604,65   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur € 880,90   

in de Ridderhof:     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 535,10   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur € 639,50   

in het Gemeenlandshuis van Delfland      

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 174,95   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur €  240,40   

Dit  tarief is exclusief de kosten die de vereniging Hendryck de Keyser in rekening brengt.     

op het partyschip Diane:     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 1.151,05   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  € 1.276,90   

in het Nationaal Sleepvaartmuseum:     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 535,10   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  € 639,50   

in het Witte Kerkje     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 535,10   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  € 639,50   

in de Groote Kerk     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  € 174,95   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur €  240,40   

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die de beheerder van de kerk in 
rekening brengt. 

    

    

in De Polderij (Vlaardingsedijk 7)     

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 20.00 uur  € 174,95   

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur €  240,40   

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die De Polderij in rekening brengt.    
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* op een eenmalig benoemde locatie door een ambtenaar van de burgerlijke stand   
  op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 328,40 

  op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur € 328,40 

  op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  €  399,00 

  Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.10 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie   

* op een eenmalig benoemde locatie door een eenmalig benoemde buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand 

  
    
  op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 255,80 

  op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur € 255,80 

  op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur  €  255,80 

  Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.11 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie   

* indien het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap plaatsvindt  
buiten de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.11 genoemde tijden, worden de onderhavige 
tarieven vermeerderd met een bedrag van  

  

    
  € 144,25 

* Bij het niet (tijdig) verschijnen bij een (kosteloze) huwelijksceremonie of   
  partnerschapsregistratie wordt € 100,00 aan legeskosten in rekening gebracht.   

* Het tarief voor het wijzigen van een reeds gemaakte afspraak om een huwelijk/registratie   

  partnerschap te voltrekken bedraagt €  28,30 

* Voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap in een Bijzonder huis 
overeenkomstig artikel 64/80a, achtste lid, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek  

  

  € 361,20 

* Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en hiervoor 
gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe 
aangewezen locatie gelden de tarieven en tijdstippen zoals vermeld onder 1.1.1.1 tot en 
met 1.1.2. 

  
    

    

* Het tarief voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk bedraagt 

  

  € 62,10 

* Het tarief bedraagt voor: 
het van gemeentewege beschikbaarstellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking/ 
registratie partnerschap per getuige  

  

   

  € 84,70 

* het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 174,90 

* Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:   

 een eenvoudig (wit kunststof) trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan  € 22,55 

 een luxe (bruin leer) trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan  € 39,55 

    

 


