Dienst Burgerzaken (bevolking & burgerlijke stand)

Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
burgerzaken@londerzeel.be
meer contactgegevens

Huwelijk
Wat?
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Beide partners moeten minstens 18 jaar oud zijn. De jeugdrechtbank kan echter uitzonderingen toestaan. Het
huwelijk is verboden tussen bloed- en aanverwanten in rechte lijn.
Vóór het huwelijk kan plaatsvinden, moet er een huwelijksaangifte gebeurd zijn.

Huwelijksplaats
Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente waar ook de huwelijksaangifte gebeurde.
De gebruikelijke locatie voor het voltrekken van de burgerlijke huwelijken is de trouwzaal (raadzaal) in het
Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.
Het is ook mogelijk om een burgerlijk huwelijk te laten plaatsvinden op twee openluchtlocaties:
op het grasveld in de Groene long, gelegen achter het Administratief Centrum - enkel tussen 1 mei en 30
september en op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
op het terras op de tweede verdieping van het Administratief Centrum
Kandidaat-trouwers moeten zelf zorgen voor de organisatie van het huwelijk in de Groene long volgens de
bepalingen in artikel 27 van het reglement voor het organiseren van vieringen en aanbieden van recepties (pdf).
De organisatie van het huwelijk in de trouwzaal of op het terras van het Administratief Centrum wordt
opgenomen door de dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente Londerzeel.
Ongeacht de gekozen locatie is er na de plechtigheid de mogelijkheid om huwelijksfoto's te maken in de
Groene long.
Parkeren kan je op het Heldenplein (vóór het gebouw) of op de parking van het Administratief Centrum
(achteraan het gebouw). Er is ook een parkeerplaats voorbehouden voor ceremoniewagens vóór het gebouw.

Huwelijksdatum
De huwelijksdatum kan je vanaf 1 jaar op voorhand vastleggen. Je moet de huwelijksdatum ten laatste 30
dagen op voorhand aanvragen.
In Londerzeel kan je trouwen op:

woensdag en donderdag:
van 9 tot 9.45 uur

van
van
van
van
van
van
van

9.45 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.15 uur
11.15 tot 12 uur
13 tot 13.45 uur
13.45 tot 14.30 uur
14.30 tot 15.15 uur
15.15 tot 16 uur

vrijdag:
van
van
van
van
van
van

9 tot 9.45 uur
9.45 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.15 uur
11.15 tot 12 uur
13 tot 13.45 uur
13.45 tot 14.30 uur

zaterdag:
van
van
van
van

9 tot 9.45 uur
9.45 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.15 uur
11.15 tot 12 uur

Er worden geen huwelijken voltrokken op zon- en feestdagen.
Er worden geen huwelijken voltrokken op zaterdag vóór de jaarmarkt in Londerzeel centrum (4de maandag van
september).

Datum aanvragen
Bezorg een kopie van de identiteitskaarten (eID), je telefoonnummer en e-mailadres aan de dienst Burgerzaken
of geef drie mogelijke data door via het e-loket: huwelijk: reserveer een datum.

De ceremonie
Elke plechtigheid duurt ongeveer 45 minuten:
verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand, burgemeester of schepen
voorlezen van de samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten
huwelijksvoltrekking met het ja-woord
voorlezen van de huwelijksakte
ondertekening door het bruidspaar en eventuele getuigen
receptie voor alle aanwezigen

Getuigen
Jullie kiezen zelf het aantal getuigen: van geen tot maximaal 4 getuigen.
Zij ondertekenen ook de huwelijksakte.

Kostprijs?
Trouwboekje en receptie: 50 euro
Duplicaat trouwboekje: 50 euro
Wil je na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk op de buitenlocatie een receptie geven? Dan moet je een
waarborg van 150 euro betalen. Dit doe je bij de huwelijksaangifte. Is er geen schade en is alles opgeruimd?
Dan wordt de waarborg van 150 euro teruggestort.
Betalen kan cash of met Bancontact.
Reglement: organiseren van vieringen en aanbieden van recepties (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2021
Gepubliceerd op de website op 23 juni 2021.

