
Instemmingsverklaring 10-2020  

Instemmingsverklaring voor gebruik van de locatie voor een huwelijk of 

geregistreerd partnerschap in de gemeente Amersfoort 

Het reserveren van de locatie is de verantwoordelijkheid van de partners. 

Gegevens partner 1     Gegevens partner 2  
Naam: ______________________________  __________________________________ 
Telefoonnummer: _____________________  __________________________________ 
Mailadres: ____________________________  __________________________________ 
Geboortedatum: _______________________  __________________________________ 
 
Gegevens locatie 
Naam locatie:   _____________________________________________________________________ 
Adres:   _____________________________________________________________________ 
Contactpersoon:  _______________________________________________________________ 
Telefoonnummer: _______________________________________________________________ 
Mailadres:   _______________________________________________________________ 
 

De eigenaar/locatiebeheerder geeft met deze verklaring toestemming voor het gebruik van 

bovengenoemde locatie. Het huwelijk/partnerschap zal worden voltrokken op ___________ (datum), 

om ___________ (tijdstip) Verder verklaart hij/zij dat de locatie voldoet aan de hieronder gestelde 

voorwaarden en de regels zoals deze staan vermeld in het Reglement Burgerlijke stand 2020.  

 De locatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort 

 De openbaarheid en de toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd 

 De locatie is niet strijdig met de regels van openbare orde, veiligheid en de goede zeden 

 De veiligheid van de (buitengewoon)  ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd 

 De verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden 

 Er is beschikking over een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon) 

ambtenaar van de burgerlijke stand 

 Tijdens de ceremonie worden er geen alcoholhoudende dranken geschonken 

 Als er sprake is van een religieuze plechtigheid, is er een duidelijke scheiding tussen de 

burgerlijke voltrekking voorafgaand aan een religieuze ceremonie.  

 De locatie/eigenaar beschikt over een gebruiksvergunning voor brandveiligheidseisen, tenzij 

redelijkerwijs, gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de 

verbintenis plaatsvindt, dit niet kan worden verlangd. Vanaf 50 personen kan een melding 

brandveilig gebruik nodig zijn (check kan via “omgevingsloket”)  

 De festiviteit is niet in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening.  

 

Datum ondertekening: ………………………………. 

Handtekening locatiebeheerder:   Handtekening bruidspaar/partners: 

 

…………………………………    ………………………………..  ………………………………… 
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Deze verklaring kunt u uploaden tijdens uw aanvraag op onze website. De verklaring moet minimaal 

8 weken voorafgaand aan de datum van voltrekking bij ons binnen zijn.  

Bij twijfel over de geschiktheid van de locatie kan de gemeente besluiten een controlebezoek te brengen voordat deze 
wordt aangewezen als buitenlocatie.  
Indien u het vermoeden heeft dat er voor de aanwezigen sprake is van veiligheidsrisico’s, dan bent u verplicht dit te 
melden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van een tent, open vuur of vuurwerk.  
Wordt aan één van gestelde voorwaarden niet voldaan, dan kan dat reden zijn om niet tot het voltrekken van de 
verbintenis over te gaan. Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gehouden zijn medewerking aan de 
voltrekking van een verbintenis te weigeren indien de veiligheid van de aanwezigen op de locatie onvoldoende is 
gewaarborgd. In geval van schade en eventuele andere kosten, voorvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de 
uitgekozen locatie, is het bruidspaar/partnerpaar aansprakelijk.  

 

 


