
 
 
Instemmingverklaring locaties 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. 
 
Voorts verklaar ik dat de verbintenislocatie voldoet aan de hieronder gestelde voorwaarden: 
O de locatie bevindt zich binnen de gemeente grenzen van de gemeente Medemblik; 
O de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie is gewaarborgd; 
O er zijn tijdens de ceremonie minder dan 150 mensen aanwezig; 
O de locatie is niet strijdig met de regels van openbare orde, veiligheid en de goede zeden; 
O de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd; 
O er de beschikking is over een tafel, stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon) 
ambtenaar van de burgerlijke stand en indien nodig een geluidsinstallatie; 
O de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden; 
O Indien er sprake is van een religieuze plechtigheid, er een duidelijke scheiding is tussen 
de burgerlijke voltrekking voorafgaand aan deze ceremonie; 
O het brandveilig gebruik voor de locatie is geregeld; 
 
Datum Ondertekening: _______/________/___________ 
 
 
Handtekening locatiebeheerder          Handtekening bruidspaar/partners 
 
 
 
____________________________         ___________________________      ___________________________ 
 
 
Als dit formulier is ingevuld en ondertekend zendt u het naar: E-mail: burgerlijkestand@medemblik.nl 
 
Bij twijfel over de geschiktheid van de locatie kan de gemeente besluiten een controlebezoek te brengen. 
Indien u het vermoeden heeft dat er voor de aanwezigen sprake is van veiligheidsrisico’s, dan bent u verplicht 
dit te melden.  
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/partnerpaar aansprakelijk. 
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