Akkoordverklaring “Trouwen op locatie”

Met het ondertekenen van deze akkoordverklaring verklaart de eigenaar/beheerder van de locatie, op
onderstaande dag en tijd, akkoord te gaan met de eenmalige aanwijzing van de locatie als “huis der
gemeente” en verklaren beide partners dat zij hun huwelijk of geregistreerd partnerschap op
onderstaande locatie willen laten voltrekken en akkoord gaan met de voorwaarden zoals vermeld op de
achterzijde van dit formulier.

U dient dit ingevulde en ondertekende formulier te uploaden tijdens uw digitale reservering.

Let op: zonder dit formulier kunt u geen reservering doen.

Gegevens locatie
Locatie:

………………………………………………………………………………………………………………

Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:

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

Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………

Gegevens huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie

Datum en tijdstip:

………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens partners

Naam partner 1:
Naam partner 2:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………………………………………………

Emailadres:

………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening
Datum:

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening eigenaar/beheerder:

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

Handtekening partner 1:

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

Handtekening partner 2:

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

Voorwaarden trouwen op locatie:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De trouwlocatie ligt binnen de gemeente Ede.
De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en/of openbare orde.
De trouwlocatie voldoet aan alle bouwconstructieve eisen en eisen van brandveiligheid
Als de trouwlocatie vergunningplichtig is moet deze voldoen aan de voorwaarden van de
drank- en horecavergunning. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt dit.
De trouwlocatie is een gebouw dat tijdens de huwelijksvoltrekking vrij toegankelijk is. Men
kan niet trouwen in een voertuig, vaartuig of luchtvaartuig.
In het geval de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de trouwlocatie vraagt, is
deze geheel voor rekening van het bruidspaar.
De kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen worden betaald door
het bruidspaar. Het bruidspaar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de
trouwlocatie wordt toegebracht.
Met de eigenaar of exploitant van de trouwlocatie moet vooraf een schriftelijke
overeenkomst worden gesloten.
Indien het bruidspaar niet voldoet aan enige bepaling uit deze overeenkomst kan de
gemeente besluiten de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten
plaatsvinden.
De gemeente Ede wordt gevrijwaard van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van
het sluiten van huwelijken of partnerschappen op de trouwlocatie
De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke
vertegenwoordiger. Hij of zij is alleen verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking
De trouwlocatie verleent alle bijstand die nodig is om de werkzaamheden ongestoord te
kunnen verrichten
Op een gekozen trouwlocatie kan geen kosteloos huwelijk plaatsvinden; dat kan alleen (op
bepaalde tijden) in het gemeentehuis.

