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Geregistreerd partnerschap feest - relatie vieren  
 
Van harte gefeliciteerd met je relatie! Wil je je relatie vieren? Hebben jullie gekozen om de geld 
zaken vast te leggen middels een geregistreerd partnerschap? Een groot feest geven ter ere van 
jullie liefde zou de kers op de taart zijn. Maar, hoe kunnen jullie een geregistreerd partnerschap 
vieren? 
 
Een feest ter liefde zonder al teveel poespas er omheen zit in de planning. Jullie willen op een 
leuke manier de liefde vieren.  Sowieso, het plannen hiervan kost geld en neemt veel tijd in 
beslag. En het actief zoeken naar de leukste locatie die bij je past levert veel stress op. Misschien 
denk je dat het een taak is die moeilijk te verwezenlijken valt?  
 
Maar laat dat je niet stoppen om een liefdesceremonie te houden Je kunt dat privé of publiekelijk 
doen. Het is in mooie moment om je liefde voor elkaar te laten tonen. Zijn jullie klaar voor de 
grote stap? Kortom, het geregistreerd partnerschap feest laat zien hoeveel je van elkaar houdt. En 
zoals beloofd hier zijn de hoogtepunten punten, de rest is aan jou. Lees verder... 

 
 

1. Kies een datum en locatie 
Een groot feest geven? Liefdesbevestiging op een verrassende locatie? Kies een unieke locatie. 
Denk aan een kasteel, boot of bij een hotel. Organiseer het zó dat alles van de planning gaat zoals 
jullie dat willen! 
 
Er zijn talloze manieren om een samenlevingscontract vieren - na een geregistreerd 
partnerschap kunnen jullie ook van een tweetalige ceremonie en feestelijke gedeelte 
genieten!  

2. Zoek een ceremonie spreker 
Een geregistreerd partnerschap vieren? Vergeet niet om een spreker te vragen om de leiding over 
te nemen. De viering van liefde is niet bindend. Daardoor kun je ook een vriend vragen om het te 
doen. Ze zullen een eer vinden om jullie verhaal over te brengen. 
 



 

3. Schrijf je eigen gelofte - geregistreerd partnerschap feest 
Schrijf je eigen gelofte. Maak een gebaar om te laten zien dat je partner de ware is. Gebruik 
mooie woorden. Symboliseer je geregistreerd partnerschap met Nederlandse of Engelse poëzie. 
Maak de viering van jullie liefde een geheel met unieke teksten. 
- Geregistreerd partnerschap vieren laat je aan de buitenwereld zien dat jullie een verbond 
sluit! Italiaans-Nederlands koppel! 

4. Fotograaf - geregistreerd partnerschap feest  
Het leven is licht. Dus, de viering van jullie geregistreerd partnerschap is de sleutel. De dag waar 
jullie zo naartoe hebben geleefd, vliegt voorbij. Dus, zorg voor een fotograaf. Die zou jullie 
kunnen helpen om alle mooie momenten vast te leggen. 
 
In Nederland kunnen een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen ((ongeacht 
huidskleur en geloofsovertuiging)) met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten 
of samenlevingscontract vieren. 

5. Party budget & checklijst - geregistreerd partnerschap feest 
Het plannen van je feest kost tijd, geld en energie.  Maak een list en zorg voor een budget. Het 
gebruik hiervan zal je helpen om grip te krijgen waarmee je dingen kunnen onder handen nemen. 
Heb je een buitenlandse partner en zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan? 
Vier de liefde! museum Herengracht Amsterdam 

6. Rituelen - geregistreerd partnerschap vieren  
Wist je dat je geregistreerd partnerschap op een unieke manier kunt vieren? Wat dacht je van een 
ritueel? Maak je feest een viering van de liefde. Denk aan een ring warming moment. Het wordt 
een dag vol mooie tijden die niemand van je af kan pakken. 

7. Zoek live muziek & entertainment 
Dee viering van jouw geregistreerd partnerschap feest moet een uniek event zijn. Vermaak je 
gasten met vrolijk muziek. Kies liedjes waaraan jullie het meeste belang hechten. Denk aan een 
DJ of live band die jullie nummers kunnen spelen. 
Het vieren van liefdesrelatie!   

8. Geregistreerd partnerschap feest in stijl 
Tot slot:  Jullie zijn samen en kunnen jullie relatie vieren met een groot feest geven ter ere van 
jullie liefde. Of het nu je 1e, 5e, 10e of 12.5e jaar samen is, zal het een mooie dag zijn met elkaar 
zijn. Huldig je hechte solide band. 
  
 


