
 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoordverklaring verzoeklocatie huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie 

 

1. Gegevens 

Naam locatie: _____________________________________________________________________________________ 

Adres locatie: _____________________________________________________________________________________ 

Naam eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummers 

eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

 

2. Verklaring 

1. De eigenaar/beheerder is akkoord met de eenmalige aanwijzing van zijn/haar locatie als huwelijks- of 

partnerschapslocatie op ______________________________(datum)  ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking/ 

de partnerschapsregistratie van _________________________________ en _________________________________ 

2. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is voor mindervaliden 

en/of rolstoelgebruikers en dat de plechtigheid ordelijk kan verlopen; 

3. De eigenaar/beheerder verklaart dat de locatie beschikt over voldoende (naar verwachting) parkeerruimte, 

dit geldt ook indien de locatie geen gebouw is en er een evenementenvergunning is afgegeven; 

4. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat in de ruimte waar de plechtigheid zal plaatsvinden voldoende stoelen 

staan voor de gasten, evenals een tafel of lessenaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand; 

5. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat de ruimte waar de plechtigheid zal plaatsvinden ruim voldoende verlicht 

en indien nodig, verwarmd is. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in staat gesteld een toespraak voor 

te lezen, bij voorkeur is daarvoor een microfoon beschikbaar; 

6. De eigenaar/beheerder zal zorgen dat er tevens een ruimte met spiegel beschikbaar is waar de ambtenaar van 

de burgerlijke stand zich kan omkleden;  

7. Indien de locatie een schip is, dient het gedurende de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie  

aangemeerd te zijn op het grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard; 

8. De eigenaar/beheerder verklaart dat de locatie voldoet aan de eisen van het gebruiksbesluit. 

9. De eigenaar/beheerder is ermee bekend dat een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie een openbare 

plechtigheid is. Het is niet toegestaan personen de toegang te weigeren tot deze ceremonie, tenzij betrokkene de 

openbare orde verstoort; 

10. De eigenaar/beheerder gaat ermee akkoord dat de gemeente Hoeksche Waard niet aansprakelijk is voor enig 

letsel aan of vanwege aanwezige personen en/of schade aan het pand en/of het interieur. 

 

3. Ondertekening 

Plaats en datum: _____________________________________________________________________________________ 

 

Handtekening 

eigenaar/beheerder: _____________________________________________________________________________________ 

kopie identiteitsbewijs bijvoegen 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van 
de benodigde bijlagen opsturen naar:  
 

Gemeente Hoeksche Waard 
Team publiekszaken 
Postbus 2003 
3260 EA Oud-Beijerland 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met team 
Publiekszaken: telefoonnummer 14 0186. 

 


