Verklaring
trouwlocatie

Meer over Verklaring trouwlocatie?

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen/

Hulp bij invullen

Bel 14 010 (telefoonnummer van de gemeente)   

Persoonlijke gegevens

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer
informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor
opslaan en digitaal versturen.

Gegevens eigenaar of locatiebeheerder
Ik verklaar,
Achternaam

Voornaam

Eigenaar of locatiebeheerder van

Locatieadres

te Rotterdam,
Telefoonnumer

Email

dat voor de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van

Gegevens partner 1 en 2
Partner 1

Achternaam

Voornamen

en
Partner 2

Achternaam

Voornamen

op

278 PZR 1221

Datum
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Tijd

Toestemming is gegeven om gebruik te maken van bovengenoemde locatie.
Ik verklaar ook dat de trouwlocatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
•

de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd

•

de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand veilig zijn of haar werk kan doen

•

de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden

•

de locatie bevindt zich op vaste grond binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam. Of op een aan
wal gemeerd schip in Rotterdam

•

de locatie is goed gekeurd door openbare orde en veiligheid en de goede zeden

•

er is beschikking 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 dit niet kan
worden gevraagd vanwege de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de verbintenis
plaatsvindt.

Datum Ondertekening

Handtekening

Handtekening bruidspaar/partners
Partner 1

Partner 2

Voeg dit formulier minimaal 6 weken voor de datum van het huwelijk of de partnerschapsregistratie compleet ingevuld en ondertekend door u en de locatiebeheerder aan
uw digitale dossier. Als u geen digitaal dossier heeft, dan levert u dit compleet ingevulde
formulier tijdens uw afspraak aan de balie.
Als uw aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden, dan kan dat reden zijn om de verbintenis niet te voltrekken. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mag
de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie weigeren als de veiligheid
van de aanwezigen op de locatie onvoldoende is. Het bruidspaar of partnerschapspaar
is aansprakelijk voor schade of eventueel andere kosten die veroorzaakt zijn tijdens de
verbintenis op de locatie.
U leest meer over privacy en hoe de gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat
op Rotterdam/Privacy
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