Trouwlocaties
Oudewater heeft 6 locaties waar u kunt trouwen.

Stadhuis
Het stadhuis is een karakteristiek gebouw en ligt op een mooie, pittoreske locatie. De trouwzaal is een
intieme ruimte. Aan de wand hangt het bekend schilderij “De Oudewaterse Moord’’ van Dirck Stoop over
de inname van Oudewater door de Spanjaarden in 1575.
Praktische informatie
U kunt in 2 ruimten trouwen:
• de trouwzaal: biedt ruimte aan ongeveer 32 gasten
• de raadzaal: biedt ruimte aan een groter gezelschap
• het stadhuis is via de hoofdingang moeilijk toegankelijk voor mindervaliden. De raadzaal en
trouwzaal kunnen via de zij-ingang bereikt worden d.m.v. een traplift.
• tijdens de plechtigheid mag de bruidsauto voor het bordes worden geparkeerd. Voor de auto’s
van gasten is er in de omgeving van het stadhuis voldoende parkeergelegenheid.
• neem contact op met de gemeente, zie contactgegevens
Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen

€ 365
€ 365
€ 685
€ 895
er worden geen huwelijken voltrokken

Oud-Katholieke Kerk
De Oud-Katholieke kerk is gebouwd in 1882. De kerk is gewijd aan Heilige Michael (patroonheilige van
Oudewater) en Johannes de Doper.
Praktische informatie
• er is ruimte voor maximaal 60 personen
• bij mooi weer is het ook mogelijk te trouwen in de achter de kerk liggende parochietuin
• kijk voor meer informatie op: www.oudewater.okkn.nl

Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
€ 365
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
€ 365
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
€ 685
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
€ 895
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen
er worden geen huwelijken voltrokken
De genoemde tarieven worden verhoogd met het geldende tarief voor deze trouwlocatie. Wilt u trouwen in
deze locatie, neemt u dan over beschikbaarheid en tarieven eerst rechtstreeks contact op met deze
trouwlocatie.

Museum de Heksenwaag
In de 16e eeuw kreeg Oudewater van Karel V het speciale privilege om van hekserij beschuldigingen te
wegen. Nooit is hier iemand gewogen en te licht bevonden. Op diezelfde weegschaal uit 1482 is het nu
mogelijk om te trouwen.
Praktische informatie
• kijk voor meer informatie op: www.heksenwaag.nl
Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
€ 365
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
€ 365
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
€ 685
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
€ 895
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen
er worden geen huwelijken voltrokken
De genoemde tarieven worden verhoogd met het geldende tarief voor deze trouwlocatie. Wilt u trouwen in
deze locatie, neemt u dan over beschikbaarheid en tarieven eerst rechtstreeks contact op met deze
trouwlocatie.

’t Hof van Hoenkoop
De monumentale boerderij uit 1603 is, met behoud van het authentieke karakter, geheel gerenoveerd en
heeft een unieke schouw, bedstede en oude nissen.
Praktische informatie
• er is ruimte voor kleine en grote groepen, met een maximum van 200 personen
• kijk voor meer informatie op: www.hofvanhoenkoop.nl

Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
€ 365
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
€ 365
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
€ 685
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
€ 895
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen
er worden geen huwelijken voltrokken
De genoemde tarieven worden verhoogd met het geldende tarief voor deze trouwlocatie. Wilt u trouwen in
deze locatie, neemt u dan over beschikbaarheid en tarieven eerst rechtstreeks contact op met deze
trouwlocatie.

De Broedkorf
Mandenmakerij De Broedkorf biedt de mogelijkheid in de open lucht te trouwen. De zogenaamde griend
naast het pand is omringt door wilgen. Het is een bijzondere plek om uw huwelijk te voltrekken.
Praktische informatie
• kijk voor meer informatie op: www.broedkorf.nl
Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
€ 365
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
€ 365
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
€ 685
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
€ 895
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen
er worden geen huwelijken voltrokken
De genoemde tarieven worden verhoogd met het geldende tarief voor deze trouwlocatie. Wilt u trouwen in
deze locatie, neemt u dan over beschikbaarheid en tarieven eerst rechtstreeks contact op met deze
trouwlocatie.

Bed & Breakfast De Ruige Weide
Trouwen in de polder. Bij Bed & Breakfast De Ruige Weide kunt u trouwen op een idyllisch plekje onder
de fruitbomen met uitzicht op het prachtige polderlandschap van Oudewater. Komt u gerust langs om de
sfeer te proeven.
Praktische informatie
• kijk voor meer informatie op: www.bedandbreakfastderuigeweide.nl en www.trouwenindepolder.nl

Tarieven
Maandag 10.00 - 17.00 uur
€ 365
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
€ 365
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
€ 685
Buiten de hierboven genoemde uren, maar op
€ 898
dezelfde dag
Zondagen of daaraan gelijkgestelde feestdagen
er worden geen huwelijken voltrokken
De genoemde tarieven worden verhoogd met het geldende tarief voor deze trouwlocatie. Wilt u trouwen in
deze locatie, neemt u dan over beschikbaarheid en tarieven eerst rechtstreeks contact op met deze
trouwlocatie.
Stadskantoor
Kosteloze huwelijken/ geregistreerd partnerschap zijn mogelijk op het stadskantoor in plaats van het
stadhuis.
Praktische informatie
• een gratis huwelijk of partnerregistratie is mogelijk op maandag om 9.00 uur. Het gezelschap mag
maximaal uit 10 personen inclusief bruidspaar bestaan. Het gaat om een administratieve
handeling zonder speech
• neem contact op met de gemeente, zie contactgegevens

