Instemmingsverklaring locatie voor huwelijken en partnerschappen
Hierbij verklaar ik, _________________________________________________________________,
eigenaar / locatiebeheerder van: ____________________________________________________,
locatieadres: ______________________________________ te ____________________________,
telefoonnummer: _________________________ e-mail __________________________________,
dat ten behoeve van de voltrekking van de verbintenis van bruidspaar / partners
______________________________________ en _____________________________________ op:
dag en datum: __________________________________ tijd: _____________________________,
toestemming is verleend voor het gebruik van bovengenoemde locatie.
Ik verklaar dat de verbintenislocatie voldoet aan de hieronder gestelde voorwaarden:
o de locatie bevindt zich binnen de gemeente grenzen van de gemeente Groningen;
o de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd;
o de locatie is niet een openbare locatie zoals een park, bos, strand of een openbare stadstuin;
o de locatie dient zich op vaste grond te bevinden, dan wel een aangemeerd schip te zijn;
o de locatie is niet strijdig met de regels van de openbare orde, veiligheid en goede zeden;
o de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;
o de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden;
o er de beschikking is over een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand;
o er tijdens de ceremonie geen alcoholhoudende dranken worden geschonken;
o indien er sprake is van een religieuze plechtigheid, er een duidelijke scheiding is tussen de burgerlijke
voltrekking voorafgaand aan deze ceremonie;
o de locatie beschikt over gebruiksvergunning voor brandveiligheidseisen, tenzij redelijkerwijs, gelet op de
aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de verbintenis plaatsvindt, dit niet kan worden
verlangd;
o De eigenaar / locatiebeheerder is er mee bekend dat voor het overige is het bepaalde in het Reglement
burgerlijke stand bindend is.
Datum ondertekening: ______/ ______/ ___________
Handtekening locatiebeheerder

Handtekening bruidspaar / partners

_______________________

_______________________

_______________________

Dit formulier minimaal 6 weken voorafgaand aan de datum van voltrekking sturen aan:
E-mail: burgerzaken@groningen.nl
Gemeente Groningen, afdeling Burgerlijke stand, Postbus 30026, 9700 RM Groningen
Bezoekadres: Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen. Tel. 14 050
Bij twijfel over de geschiktheid van de locatie kan de gemeente besluiten een controlebezoek te brengen voordat deze wordt aangewezen
als verbintenislocatie. 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 of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de
uitkozen locatie is het bruidspaar / partnerpaar aansprakelijk.

