
Gratis huwelijk (max. 10 minuten) 
U kunt alleen gratis trouwen als u en/of uw partner woont in de  
gemeente Valkenburg aan de Geul 

Gratis

✓ U trouwt gratis op maandagochtend om 08.30 of 08.45 uur; 
✓ Een gratis huwelijk wordt voltrokken in een kleine spreekkamer. Andere locaties 

zijn niet mogelijk;  
✓ Een gratis huwelijk bestaat enkel uit het voltrekken van de wettelijk vereiste 

ceremonie en duurt maximaal 10 minuten (alleen het ja-woord, uitbreiden niet 
mogelijk); 

✓ Er is alleen ruimte voor het paar + 2 getuigen; 
✓ U krijgt een trouwambtenaar van de gemeente aangewezen, keuze niet 

mogelijk; 
✓ Er vindt vooraf geen gesprek met de trouwambtenaar plaats, en er is geen 

persoonlijke invulling mogelijk.

Budget huwelijk (max. 20 minuten) 
U kunt bij de gemeente Valkenburg aan de Geul trouwen tegen een lager tarief.

€90,-

✓ Uw budgethuwelijk wordt voltrokken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur; 

✓ Een budget huwelijk wordt alleen voltrokken in de raadszaal van het 
gemeentehuis; 

✓ Een budget huwelijk bestaat uit een korte ceremonie en duurt maximaal 20 
minuten (uitbreiden is niet mogelijk); 

✓ Er is ruimte voor maximaal 10 personen (incl. het paar + de getuigen); 
✓ U krijgt een trouwambtenaar van de gemeente aangewezen, keuze niet 

mogelijk; 
✓ De trouwambtenaar houdt een korte vaste toespraak, welke wordt samengesteld 

aan de hand van een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Er vindt vooraf geen 
gesprek met de trouwambtenaar plaats en er is geen persoonlijke invulling 
mogelijk. 

✓ Inwoners die op bijstandsniveau leven en gebruik willen maken van het budget 
huwelijk kunnen dit kosteloos aangaan na overleg en in samenspraak met sociale 
zaken Maastricht-Heuvelland.

Regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap (ca. 45 minuten -> voorheen 30 
minuten) 
Een uitgebreide ceremonie waarbij u samen met de trouwambtenaar de invulling 
bepaald.

Maandag tot en met vrijdag €250,- 

Zaterdag 
Zondag en feestdagen

€350,- 
€450,-

Verlenging per 15 minuten €35,-



✓ U kunt overal binnen de gemeentegrenzen trouwen, mits de locatie voldoet aan 
de voorwaarden. Houdt u er rekening mee dat een externe locatie wellicht ook 
nog kosten in rekening brengen voor de huur van de locatie. Dit is vrij te 
bepalen door de locatie en deze kosten komen dus bovenop de hierboven 
genoemde kosten 

✓ U trouwt met een uitgebreide ceremonie en duurt maximaal 45 minuten. Ook is 
er de mogelijkheid om per 15 minuten de ceremonie te verlengen. 

✓ U heeft de mogelijkheid om een (eigen) trouwambtenaar van de gemeente te 
kiezen. 

✓ U kunt eventueel getrouwd worden door een ander persoon. Deze wordt dan 
voor één dag beëdigd én benoemd tot trouwambtenaar. Hiervoor worden extra 
kosten in rekening gebracht; 

✓ Maximaal aantal gasten is afhankelijk van de maximale capaciteit van uw 
trouwlocatie; 

✓ Trouwen op locatie is mogelijk van maandag t/m zondag 24 uur per dag, 
afhankelijk van de openingstijden van de (externe) locatie;



Magische momenten (ca. 30 minuten).

Uitgebreide ceremonie aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst samengesteld 

Maandag tot en met vrijdag € 175,-

Zaterdag 
Zondag en feestdagen

€ 275,- 
€ 375,-

Verlenging per 15 minuten € 35,-

✓ De uitgebreide ceremonie duurt maximaal 30 minuten. Ook is er de mogelijkheid 
om per 15 minuten de ceremonie te verlengen; 

✓ Maximaal aantal gasten is afhankelijk van de locatie; 
✓ De ceremonie is mogelijk van maandag t/m zondag 24 uur per dag, afhankelijk 

van de openingstijden van de locatie; 
✓ U heeft de mogelijkheid om een trouwambtenaar van de gemeente te kiezen.



Pakket A – Valkenburg Verzot (ook mogelijk op buitenlocatie) 
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente;

€45,-

✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje. 

Pakket B – Valkenburg  Verliefd  
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente; 
✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje; 
✓ Aankleding raadzaal met een groot bloemstuk.

€90,-

Pakket C – Valkenburg Verkikkerd 
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente; 
✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje; 
✓ Aankleding raadzaal met een groot bloemstuk; 
✓ Champagne na de huwelijksvoltrekking.

€130,-

Pakket D– Valkenburg Verslingerd 
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente;  
✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje; 
✓ Aankleding raadzaal met een groot bloemstuk; 
✓ Champagne na de huwelijksvoltrekking; 
✓ Rode loper.

€155,-

Pakket LHBTI Klein (ook mogelijk op buitenlocatie) 
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente; 
✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje; 
✓ Aangepaste toga. 

Pakket LHBTI Groot 
✓ Trouwboekje naar keuze; 
✓ Klein presentje van de gemeente; 
✓ Map voor akte/speech/uittreksels; 
✓ Ringenkussentje; 
✓ Aankleding raadzaal met een groot bloemstuk; 
✓ Champagne na de huwelijksvoltrekking; 
✓ Speciale regenboog elementen aan de rode loper; 
✓ Aangepaste toga. 

€45,- 

€155,-


