Akkoordverklaring vrije trouwlocatie
Met betrekking tot dit huwelijk/partnerschap is ondertekende ervoor verantwoordelijk en ermee bekend;
• dat het pand op eenvoudige wijze vrij toegankelijk is; hieronder valt ook de toegankelijkheid voor mindervaliden;
• dat in de trouwzaal voldoende stoelen staan voor de gasten, evenals een tafel en/of lessenaar voor de
trouwambtenaar;
• dat de trouwzaal ruim voldoende verlicht en verwarmd is;
• dat de trouwambtenaar in staat wordt gesteld verstaanbaar een toespraak voor te lezen. Bij voorkeur is daar een
microfoon voor beschikbaar;
• dat de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie ongeveer 25 minuten duurt;
• dat er, apart van de trouwzaal, een (kleine) ruimte met spiegel beschikbaar is waar de trouwambtenaar zich kan
omkleden;
• dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de richtlijnen van de brandweer, in ieder geval voor
wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten;
• dat de eigenaar het bruidspaar op de hoogte stelt van de te betalen gemeentelijke leges voor het trouwen op een
vrije trouwlocatie;
• dat het tijdstip zoals hierboven is aangegeven het begintijdstip van de ceremonie is;
• dat de gemeente Den Haag niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe ook genaamd en waaronder de wettelijke
aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen en/of schade , hoe ook genaamd, aan het pand en/of
interieur;
• dat de gemeente Den Haag het loslaten van sierduiven bij huwelijken afraadt, omdat dit nadelige gevolgen heeft
voor de gezondheid en de welzijn van de dieren;
• de ceremonie dient ten alle tijden plaats te vinden in de locatie die is aangewezen als vrije trouwlocatie.
Huwelijken die plaatsvinden buiten de locatie zijn niet geldig;
• dat de eigenaar ermee bekend is dat voor het overige het bepaalde in het Reglement Burgerlijke Stand 2011
bindend is.
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*Dit formulier dient uitsluitend
ingevuld en ondertekende te
worden door de persoon die is
opgegeven als ondertekenaar van
de akkoordverklaring bij aanvraag
vrije trouwlocatie.
**Het bruidspaar dient deze in te
leveren bij Dienst Publiekszaken,
gemeente Den Haag om het dossier
compleet te maken
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Indien mogelijk

Verklaring
Naam locatie*		
verklaart dat het paar (volledige namen)**		
op		

		

om		

		 uur
op deze locatie in het huwelijk zullen treden/geregistreerd partnerschap aan zullen gaan.

Ondertekening
Naam		

Telefoon

Plaats		

Datum		

Stempel locatie															
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