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Akkoordverklaring Trouwen / Geregistreerd partnerschap op Locatie 

De eigenaar/beheerder is akkoord met de eenmalige aanwijzing van 

locatie…………………………………………………………………… 

als “gemeentehuis” voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie die zal plaatsvinden 

op…………………………………………………………..  om…………………….uur,  

van (namen van het paar)……………………………………………en……………………………………  

(hierna te noemen partners). 

 
Ondergetekenden verklaren zich bekend en akkoord met de Regeling “aanwijzing huwelijkslocaties 
gemeente Epe 2014” en verklaren te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
a. De huwelijkslocatie is een gebouw, dat ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Epe; 
b. De huwelijkslocatie (en het gebruik daarvan) mag niet in strijd zijn met de openbare orde, 

veiligheid of de goede zeden en het gebruik van de locatie moet uitgevoerd worden volgens de 
geldende regelgeving; 

c. In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Een huwelijkslocatie kan daarom nooit 
een gebouw zijn dat bestemd is of regulier gebruikt wordt voor erediensten en religieuze 
bijeenkomsten ,) 

d. De huwelijkslocatie moet aantoonbaar brandveilig zijn en geen overlast geven aan de omgeving  
(parkeren ). Aantoonbaar brandveilig betekent dat het pand voldoet aan de actuele 
veiligheidseisen, conform de richtlijnen van het geldende Bouwbesluit. Dit in ieder geval voor wat 
betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten. Wanneer het een 
horecagelegenheid betreft moet een bevestiging van de gebruiksmelding worden toegevoegd aan 
het verzoek tot aanwijzing; 

e. De locatie moet voor de duur van de huwelijkssluiting(partnerschapsregistratie voor een ieder vrij 
bereikbaar en toegankelijk te zijn en moet een toiletvoorziening hebben; 

f. De huwelijkslocatie wordt door de eigenaar ervan voor de duur van de huwelijksplechtigheid om 
niet ter beschikking van de gemeente gesteld. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt 
bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van 
gemeentehuis; 

g. De huwelijkslocatie moet beschikken over voorzieningen/faciliteiten die een goede uitvoering van 
de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen 
(meubilair, verwarming, voldoende verlichting, omkleedvoorziening); 

h. Op aanwijzing van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet de opstelling voor 
de huwelijksvoltrekking gerealiseerd worden; 

i. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is dit geheel 
voor rekening van de partners; 

j. Een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, is zelf 
verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste 
huwelijkslocatie. 

k. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de 
huwelijksvoltrekking op de gewenste huwelijkslocatie. 

l. De gemeente verleent voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld 
in deze regeling, geen begeleiding. In plaats daarvan zorgt het bruidspaar, in samenspraak met 
de eigenaar/beheerder van de gewenste huwelijkslocatie, voor een persoon als vast 
aanspreekpunt van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor het (laten) realiseren van de opstelling voor de huwelijksvoltrekking, op 
aangeven van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand 

m. Indien de partners niet voldoen aan enige bepalingen uit deze overeenkomst kan de gemeente 
besluiten de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie niet op de overeengekomen tijd en plaats te 
laten plaatsvinden. 

n. De partners en eigenaar/beheerder vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van 
schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door partners van de locatie. 
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Naam en adres locatie: …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

Naam eigenaar/beheerder: …………………………………………. 

Telefoonnummer eigenaar/beheerder: …………………………………………. 

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

Aantal personen aanwezig bij de voltrekking  …………………………………………. 

 

Volledig en naar waarheid ingevuld: 

 

Naam eigenaar/beheerder  
locatie 

 

Handtekening Dagtekening **  

Naam partner Handtekening Dagtekening ** 

 

 

Naam partner Handtekening Dagtekening ** 

 

 

 

 

Kopie legitimatiebewijs toevoegen 

* Indien van toepassing: kopie gebruiksmelding toevoegen; 

** Minimaal 8 weken voor datum huwelijksvoltrekking\partnerschapsregistratie 


