Bevestiging gebruik buitenlocatie voor een huwelijk
of partnerschap in de gemeente Losser
Het reserveren van de locatie is de verantwoordelijkheid van de partners.
Gegevens partner 1

			

Gegevens partner 2

Naam
Voorletter(s)		
Telefoonnummer
Mailadres
Geboortedatum
Hierna te noemen de partners
Gegevens locatie
Naam locatie
Adres
Contactpersoon
Telefoonnummer
Mailadres
Hierna te noemen de locatie
Door ondertekening verklaart de contactpersoon van de locatie dat hij/zij beslissingen mag nemen over de
beschikbaarheid, het gebruik en de inrichting van de locatie. Daarnaast verklaart hij/zij dat de verbintenis op
(kadastrale) grond van de gemeente Losser plaatsvindt.
Gegevens verbintenis
Soort 					

□ huwelijk

□ geregistreerd partnerschap

Datum
Tijdstip

							

(alleen op hele uren, één tijdstip invullen)

Aantal personen
De ondergetekenden kennen de voorwaarden/aandachtspunten genoemd in bijlage 1.
Datum
Handtekening partner (1) 		

Handtekening partner (2)

U kunt deze bevestiging uploaden tijdens uw aanvraag op onze website.

verslingerd aan de dinkel

Handtekening contactpersoon locatie

Bijlage 1 Voorwaarden / aandachtspunten
Alle kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap betaalt u bij de aanvraag. De kosten van de
gemeente leest u op www.losser.nl. Kosten voor het gebruik van de locatie betaalt u zelf bij de locatie.
U zorgt er onderling voor dat:
de inrichting en aankleding van de locatie een half uur voor de verbintenis klaar is;
de ontvangst en begeleiding van de gasten goed verloopt;
	
er stoelen staan voor het bruidspaar en een spreekgestoelte/katheder voor de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand (babs);
er een kan water en glas voor de babs klaar staat;
de verbintenis op het afgesproken tijdstip begint;
er minimaal 2 nooduitgangen zijn;
er een alternatieve locatie is bij slecht weer;
de locatie toegankelijk is voor mindervaliden;
de locatie tijdens de verbintenis openbaar toegankelijk is;
er een muziekinstallatie beschikbaar is, als u maximaal 3 muziekstukken wilt afspelen;
	
bij meer dan 50 gasten kan een melding brandveilig gebruik nodig zijn.
Controleer dit dan op www.omgevingsloket.nl;
de veiligheid van de babs is gewaarborgd;
de verbintenis ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden.
De gemeente is verantwoordelijk voor het officiële gedeelte van de verbintenis door de babs.
Om die reden moet u de aanwijzingen van de babs opvolgen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens of als gevolg van de verbintenis
in de locatie.

verslingerd aan de dinkel

