VERKLARING TROUWLOCATIE
Hierbij verklaart: ________________________________________ (naam eigenaar/locatiebeheerder)
Eigenaar/locatiebeheerder van:________________________________________________________
Locatieadres: ______________________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________ e-mail: ______________________________________
Dat ten behoeve van de voltrekking van een huwelijk/partnerschapsregistratie van:
________________________________________ en: ______________________________________
Adres:____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:_______________________e-mail:_______________________________________
Dag en datum: ___________________________________ tijdstip: ___________________________
Toestemming te verlenen voor het gebruik van bovenvermelde locatie.
Het aantal personen aanwezig bij de voltrekking:__________________________________________
Vindt er op bovengenoemde locatie een feest plaats: ja / nee.
Zo ja, wordt er een tent geplaatst: ja / nee, met muziek: ja / nee, hoeveel personen aanwezig:_______
Verder verklaar ik dat de (trouw)locatie voldoet aan de hieronder gestelde voorwaarden:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

De openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd;
De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;
De huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kan ongehinderd en ongestoord
plaatsvinden;
Vanwege de zorg voor het voorkomen van overschrijding van de gemeentegrens van de
gemeente Stede Broec de locatie zich op vaste grond (kadastraal bekend) bevindt, dan wel
een aan de wal gemeerd schip is;
De locatie de toets van openbare orde en veiligheid en de goede zeden doorstaat;
Er de beschikking is over een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke stand;
De locatie beschikt over een gebruiksvergunning, tenzij redelijkerwijs, gelet op de aard van de
locatie en de omstandigheden waarbinnen de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie
plaatsvindt, dit niet kan worden verlangd;
Wanneer de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in de open lucht plaatsvindt, er
uitgeweken kan worden naar een gebouw (alternatieve binnen locatie);
In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een
verbintenis op de uitgekozen locatie, is de aanvrager aansprakelijk .

Datum ondertekening: ____________________________
Handtekening locatiebeheerder:

Handtekeningen bruidspaar/partners:

____________________________________

___________________________________

Dit formulier moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de datum van de voltrekking/registratie worden gestuurd aan: Gemeente
Stede Broec, t.a.v. afdeling Dienstverlening, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel.
Wordt aan één van de gestelde voorwaarden niet voldaan, kan dat reden zijn om niet tot de huwelijksvoltrekking/
partnerschapsregistratie over te gaan. Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan zijn medewerking aan de
voltrekking/registratie weigeren, indien de veiligheid van de aanwezigen op de locatie onvoldoende is gewaarborgd.

