
 
AKKOORDVERKLARING EIGEN TROUWLOCATIE 
DOOR EIGENAAR / BEHEERDER 
 

De eigenaar/beheerder is akkoord met de eenmalige aanwijzing van 

 

……………………………………………………………………………………………. 

( naam, postcode en  adres  locatie ) 

 

 

als ‘huis van de gemeente’ voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie, 

die zal plaatsvinden op …………………………………………… om ………… uur    

van het bruidspaar  (voorletters en achternaam) : 

 

………………………………………………………………………………. ( partner 1 ) 

 

………………………………………………………………………………. ( partner 2 ) 

 

Het aantal gasten bedraagt ……………. personen 

 

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

 

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

 

Datum van ondertekening en handtekening eigenaar/beheerder 

 

………………………                                                          ………………………….  



  

1. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is; 

hieronder valt ook de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

 

2. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat in de trouwzaal voldoende stoelen staan voor de 

gasten, evenals een tafel en/of lessenaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

3. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat de trouwzaal ruim voldoende verlicht en verwarmd is. 

Ook wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat gesteld verstaanbaar een toespraak 

voor te lezen. Bij voorkeur is een microfoon beschikbaar. 

 

4. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat er, apart van de trouwzaal, een ruimte met spiegel 

beschikbaar is waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan omkleden. 

 

 

5. Verder mag het pand niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Het  pand moet 

geschikt zijn voor een ‘waardige’ ceremonie. De ceremonie dient te allen tijden plaats te 

vinden in de locatie die is aangewezen als eigen trouwlocatie. Huwelijk of 

partnerschapsregistratie die plaatsvinden buiten de locatie zijn niet geldig. 

 

 

6. Het pand dient voor de duur van de ceremonie zonder verdere kosten aan de gemeente 

Zaltbommel ter beschikking worden gesteld. 

 

 

7. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, 

conform de richtlijnen van de brandweer. In ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, 

vluchtwegen en brandblusapparaten. 

 

 

8. Indien er gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke locatie en er minder dan 50 gasten 

aanwezig zijn, wordt de brandveiligheid 8 weken voorafgaand aan de ceremonie afgestemd 

met de brandweer. 

 

 

9. Bij het parkeren van auto’s van genodigden moet rekening worden gehouden met een vrije 

doorgang voor alle hulpdiensten. 

 

 

10. De eigenaar/beheerder gaat ermee akkoord dat de gemeente Zaltbommel niet aansprakelijk is 

voor enig letsel, hoe ook genaamd en waaronder ook de wettelijke aansprakelijkheid, aan of 

vanwege aanwezige personen en/of schade, hoe ook genaamd, aan het pand en/of aan het 

interieur.  

 

 

11. De eigenaar/beheerder is er mee bekend dat voor het overige het bepaalde in het Reglement 

Burgerlijke Stand 2011 bindend is. 

 

 


