Verklaring trouwlocatie
Postadres: Postbus 70013
3000 KR Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14 010

Hierbij verklaar ik,
________________________________________________,
eigenaar / locatiebeheerder van: _________________________________________,
locatieadres: ______________________________________________te Rotterdam,
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.
Voorts verklaar ik dat de (trouw)locatie voldoet aan de hieronder gestelde voorwaarden:
 de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd;
 de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;
 de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden;
 vanwege de zorg voor het voorkomen van overschrijding van de gemeentegrens van de
gemeente Rotterdam de locatie zich op vaste grond (kadastraal bekend) bevindt, dan wel
een aan de wal gemeerd schip is;
 de locatie de toets van openbare orde en veiligheid en de goede zeden doorstaat;
 er de beschikking is over een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke stand;
 de locatie beschikt over een omgevingsvergunning voor brandveiligheidseisen, tenzij
redelijkerwijs, gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de
verbintenis plaatsvindt, dit niet kan worden verlangd.

Datum Ondertekening: _____/______/___________
Handtekening locatiebeheerder

Handtekening bruidspaar/partners

___________________________

___________________________

Dit formulier minimaal 6 weken voorafgaand aan de datum van voltrekking sturen aan:
Publiekszaken Rotterdam, afdeling Expertise Burgerzaken, Postbus 70013, 3000KR Rotterdam.
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
uitgekozen locatie, is het bruidspaar / partnerschapspaar aansprakelijk.
Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op Rotterdam.nl/privacy
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