
  
Akkoordverklaring voor een vrije huwelijkslocatie________________________  

  

De eigenaar/beheerder van:  
  

Locatie       :  …………………………………………………………………………….  
  

Adres       :  …………………………………………………………………………….  
  

Postcode en woonplaats  :  …………………………………………………………………………….  
  

Contactpersoon    :  …………………………………………………………………………….  
  

Telefoonnummer    :  …………………………………………………………………………….  
  

Is akkoord met de eenmalige aanwijzing van de locatie als ‘gemeentehuis’   

op de datum …………………………………………………    om    …….....………………………… uur  

 voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapregistratie van de 

partners:  
  

Naam partner     :  ……………………………………………………………………  
  

Naam partner     :  ……………………………………………………………………  
  

Adres        :  ……………………………………………………………………  
  

Postcode en woonplaats  :  ……………………………………………………………………  
  

Telefoonnummer    :  ……………………………………………………………………  

_________________________________________________________________________________  

1. De partners zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de huwelijkslocatie. Gedurende deze periode heeft de 

locatie de status van gemeentehuis.  

2. De eigenaar/beheerder zorgt dat de locatie op eenvoudige wijze voor iedereen vrij toegankelijk is.  

3. De locatie bevindt zich in een gebouw of op de grond dat bij een gebouw hoort, op een bestaand adres.  

4. De eigenaar/beheerder zorgt dat er in de trouwzaal voldoende stoelen staan.  

5. De eigenaar/beheerder zorgt dat de trouwzaal voldoende verlicht en verwarmd is. De trouwambtenaar wordt in staat 

gesteld een toespraak voor te lezen vanaf een tafel of lessenaar. Bij voorkeur is daarvoor een microfoon beschikbaar. 

Aanpassingen van de inrichting en aankleding van de locatie door de partners vindt uitsluitend plaats na toestemming van 

de beheerder/eigenaar. Het aanbrengen van aanpassingen en terugbrengen in de oorspronkelijke staat geschiedt op 

kosten van de partners.  

6. De eigenaar/beheerder zorgt dat er apart van de trouwzaal een (kleine) ruimte met spiegel beschikbaar is, waar de 

trouwambtenaar zich kan omkleden.  

7. De locatie voldoet aan de eisen van openbare orde en goede zeden.  

8. Als de beheerder/eigenaar van de locatie een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie, zal deze vergoeding in 

het geheel voor rekening komen van de partners.  

9. Indien het huwelijk plaatsvindt in een kerk die nog als zodanig in gebruik is, dan vindt het burgerlijk huwelijk vóór het 

kerkelijk huwelijk plaats.   

10. Het pand is brandveilig. De locatie beschikt over een gebruiksvoorziening als er op de locatie meer dan vijftig personen 

aanwezig zijn.  

11. De eigenaar/beheerder gaat er mee akkoord dat de gemeente Bergen NH niet aansprakelijk is voor enig letsel en 

wettelijke aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen en/of schade aan het pand en/of het interieur.   

12. De eigenaar/beheerder is er mee bekend dat voor het overige het bepaalde in het Reglement burgerlijke stand 2013 

bindend is. Dit reglement is te vinden op www.raadbergen-nh.nl, in het onderdeel ‘Regelingen’.  



13. De partners zijn er van op de hoogte dat indien zij niet voldoen aan één of meerdere bepalingen uit deze verklaring of 

nadere aanwijzingen van de gemeente, de gemeente kan besluiten de huwelijksvoltrekking niet op de overeengekomen 

tijd en plaats te laten plaatsvinden.  

Handtekening beheerder/eigenaar:      Handtekeningen partners:    
  
  
  

Datum van ondertekening:  

  


