
 
 

U wilt een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente Loon op Zand. 
U heeft hiervoor een eigen locatie uitgekozen Hierover gaat deze verklaring. 
 
Persoonsgegevens aanvragers 
 

Naam/voorletters partner 1  

Naam/voorletters partner 2  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
Gewenste locatie 
 

Naam locatie  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Beschrijving locatie (bijvoorbeeld 
gebouw, boot, tent) 

 

Datum en tijdstip ceremonie  

Contactpersoon locatie  

 
Ondertekening 
 
De ondergetekenden verklaren dat de gewenste locatie aan de volgende voorwaarden voldoet: 

➢ de ligging van het gebouw dan wel aan wal aangemeerd vaartuig, is gerelateerd aan een 

formeel adres en het geheel levert geen strijd op met de openbare orde of de goede zeden; 

➢ de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige 

aanwezigen is gewaarborgd; 

➢ er is een nadrukkelijke scheiding tussen burgerlijke voltrekking vooraf en rest van de 

ceremonie; 

➢ de inrichting van de locatie voldoet aan de eisten om de verbintenissen te voltrekken, zoals 

onder andere de aanwezigheid van een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de 

(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit kader is van belang dat de 

ambtenaar niet in de regen of de zon staat en de akte droog blijft.  

➢ het gebouw of vaartuig is voor de duur van de plechtigheid op eenvoudige wijze en openbaar 

toegankelijk, tenminste middels een verharde weg of pad en; 

➢ het gebouw of vaartuig voldoet – mede gelet op de aanwezigheid van het aantal 

bruiloftsgasten - aan de bouwtechnische en brandveiligheidseisen, zoals onder meer gesteld 

door het Bouwbesluit. 
 
 



Indien na ontvangst van deze verklaring twijfel bestaat of de gewenste locatie aan de vereisten van 
artikel 4, derde lid Reglement Burgerlijke Stand Loon op Zand voldoet, voert de gemeente een 
controle uit. De kosten hiervoor worden, conform de Legesverordening, in rekening gebracht bij het 
aanstaande bruidspaar.  
De gemeente Loon op Zand is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of gerelateerd is aan, 
de ceremonie op locatie. 
 

Datum  
 

Handtekening partner 1  
 
 
 

Handtekening partner 2  
 
 
 

Toestemming eigenaar   
(indien van toepassing) 

 
 
 
 

 
 
Dit formulier 

➢ Invullen 

➢ Printen 

➢ Ondertekenen 

➢ Scannen 

➢ Uploaden in digitale melding (vanaf 1 januari 2022) 

➢ Mailen naar trouwen@loonopzand.nl 
 
 


