
 

Verklaring van toestemming 
 
 
Ondergetekende: 
 
Naam en voorletters:    ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:    ……………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:    ……………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:   ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
verklaart als eigenaar/beheerder van ondergenoemde locatie toestemming te verlenen voor het voltrek-

ken van een huwelijk/partnerschapregistratie op: 

  …………………………………… (dag en datum) om ……………………..(tijd)  

 Op de locatie:…………………………………………………………………………. 

 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden waaraan de locatie en ce-
remonie moeten voldoen. Daarnaast verklaart ondergetekende de gemeente Westerkwartier en de (bui-
tengewoon) ambtenaar burgerlijke stand te vrijwaren van schadeaanspraken wanneer de huwelijksvol-
trekking niet door kan gaan of dat de locatie of de inboedel schade oploopt. 
 
Voorwaarden ceremonie: 

- de gemeente is, behalve de feitelijke huwelijksvoltrekking, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang 
van zaken op de huwelijksdag van het bruidspaar; 

- de huwelijksdatum en -tijd kan alleen na overleg en met instemming van de (buitengewoon) ambtenaar bur-
gerlijke stand en de medewerker van het team Inwonerszaken worden vastgesteld; 

- de kosten voor het gebruik van de ruimte op een andere locatie worden rechtstreeks door de betreffende lo-
catie aan het bruidspaar in rekening gebracht (m.u.v. Nienoord). Dit bedrag staat los van de leges die de 
gemeente vraagt voor het sluiten van een huwelijk; 

- het bruidspaar draagt zorgt voor de aankleding en inrichting van de locatie; 
- een openlucht locatie is toegestaan, als er een uitwijklocatie (een zgn. slechtweervoorziening) is vastgelegd; 
- er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de ceremonies van het burgerlijk en kerkelijk huwelijk; 

 
Voorwaarden locatie: 

- de locatie is openbaar toegankelijk; 
-  de locatie moet goed bereikbaar zijn vanaf de openbare weg; 
- op de locatie moeten faciliteiten zoals tafels, stoelen, toilet, omkleedgelegenheid, geluidsinstallatie en even-

tueel verlichting aanwezig zijn.  
- de locatie moet geschikt zijn voor mindervaliden; 
- de veiligheid van de aanwezigen moet gewaarborgd zijn; 
- bij een huwelijk aan boord van een schip moet deze binnen de grenzen van de gemeente liggen of varen; 
- aan boord van een luchtballon of vliegtuig vindt de officiële plechtigheid plaats voor het opstijgen; 
- in de ruimte van de huwelijksvoltrekking kunnen gedurende die tijd geen andere activiteiten plaatsvinden; 
- de locatie mag niet in strijd zijn met openbare orde en goede zeden. 

 
 
 
Datum: …………………………………………  Handtekening: …………………………………………  

 


