Stadhuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam

Informatie over de locatie
De trouwzaal is geschikt voor 60 personen. Het gebouw beschikt over een
muziekinstallatie. Huisdieren zijn niet toegestaan (met uitzondering van
geleidehonden). Houdt u er rekening mee dat u geen auto’s bij het Stadhuis kunt
parkeren. U kunt gebruikmaken van het kiss en ride platform of parkeren in
parkeergarage De Hermitage. In sommige situaties is een ontheffing mogelijk voor
parkeren op het busstation onder het stadhuis.

Gemeentelijke kosten (leges)
Dag
Maandag, dinsdag en vrijdag

Woensdag en donderdag
Woensdag en donderdag

Tijdstip
Om 8.30 uur, 10.00 uur, 11.30
uur, 13.00 uur, 14.30 uur of 16.00
uur
Om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00
uur, 14.30 uur of 16.00 uur
Om 9.00 uur of 9.30 uur
Let op: tijdens deze tijdstippen
kunt u alleen gebruikmaken van
de trouwzaal, er kan op deze
tijden geen toespraak worden
gehouden.

Kosten
€ 317,40

€ 317,40
€ 193,10

Gratis trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan
Op woensdag en donderdag om 8.30 uur is het mogelijk om gratis te trouwen of een
geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit zal dan plaatsvinden in de
ondertrouwkamer van de afdeling Klantcontact Burgerzaken. De voorwaarden zijn:
- U kunt geen gasten uitnodigen
- U kunt twee getuigen meenemen. Eventueel kunt u getuigen van de
gemeente Zaanstad inhuren.
- U mag geen ringen wisselen.
- U mag geen foto’s maken.
- Er wordt geen toespraak gehouden
- Voor een trouwboekje worden gemeentelijke kosten in rekening gebracht.
- Als u te laat komt, moet u een nieuwe afspraak maken.

Trouwen met een inkomen op of onder bijstandsniveau
Als uw inkomen op of onder bijstandsniveau is en in ieder geval één partner woont in
Zaanstad, dan kan het mogelijk zijn om gratis te trouwen of een geregistreerd
partnerschap aan te gaan. Dit kan ook gelden voor de tijdstippen waar u normaal
€317,40 voor moet betalen. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Contact
Als u wilt trouwen in het Stadhuis, dan moet u dit vastleggen bij de afdeling
Burgerzaken bij de gemeente Zaanstad. Dit kunt u regelen via het telefoonnummer
14 0 75, aan de balie van Burgerzaken of via Zaanstad.nl.

