Bedrijfsvoering | Dienst Burgerzaken – Loket Huwen en Samenwonen

PERSONALISERING BIJ PRAALHUWELIJKEN STADHUIS
Een huwelijksplechtigheid met personalisering wordt uitgebreid tot 20 minuten, waarvan 10
minuten noodzakelijk zijn voor het administratieve gedeelte van de plechtigheid. U kunt dus
maximum 10 minuten zelf invullen.
Scenario huwelijk:
Hieronder vindt u het scenario van een huwelijksplechtigheid :
1. U betreedt het stadhuis via de Gothische trap (kant Hoogpoort). Daar verwelkomt de
ceremoniemeester van het stadhuis u in de Pacificatiezaal. De suite van de familie wordt
plechtig naar voor geleid door onze ceremoniemeester, waar het administratief gedeelte
van uw huwelijk doorgaat (het ondertekenen van het huwelijksregister). Ondertussen
speelt onze organiste op haar orgel de Bridal March van Richard Wagner (u kunt, in
samenspraak met onze organiste, ook een ander nummer kiezen). U kunt haar bereiken
via: a-lemaitre@skynet.be . Zie ook de website http://www.annlemaitre.be).
2. Daarna wordt u door de ceremoniemeester begeleid naar de Trouwkapel. Daar wordt u
verwelkomd door de Ambtenaar van de burgerlijke stand.

3. De “rechten en plichten” worden voorgelezen uit het Burgerlijke Wetboek. Er wordt
overgegaan tot het ja-woord. U wisselt de ringen uit, indien u deze hebt voorzien voor de
burgerlijke plechtigheid. Tot slot maakt de Ambtenaar van de burgerlijke stand u haar
felicitaties over.

4. Na de felicitaties van familie en vrienden in de Trouwkapel wordt u door de
ceremoniemeester via de Pacificatiezaal naar buiten geleid. Ondertussen speelt de
organiste de Wedding March van Felix Mendelssohn-Bartholdy (u kunt, in samenspraak
met onze organiste, ook een ander nummer kiezen). U kunt haar bereiken via: alemaitre@skynet.be . Zie ook de website http://www.annlemaitre.be).

5. Binnen in het stadhuis mag ter gelegenheid van een huwelijksceremonie niets gegooid of
gestrooid worden. Omwille van de veiligheid is het verboden om op de buitentrappen van
het stadhuis iets te gooien of te strooien. Het gooien van rijst, confetti, bloemblaadjes, ...
op straat raden we sterk af. Het uitgestrooide blijft na het huwelijk liggen en waait de
straten in.

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Stad Gent – Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Administratief Centrum Zuid - Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | T 09 266 72 50 | F 09 266 72 59
Bereikbaar:
Bus 5/6/52/53/54/55/55s/57/58/70/71/72/73/74/76/77 - Tram 21/22/24/4 (halte Zuid)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel
gebruiken. U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.
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6. Het loslaten van duiven na een huwelijk wordt afgeraden. De duiven zijn het niet gewoon
om zelf hun eten te zoeken. Nadat ze door het koppel zijn losgelaten, sterven de dieren
vrij snel een hongerdood.

7. Religieuze en politieke symbolen zien we liever niet prominent aanwezig. Een huwelijk is
een heugelijke gebeurtenis, laten we vooral de liefde centraal stellen.

Personalisering:
Het inlassen van een stukje tekst of een muziekfragment kan gebeuren:


bij het betreden van de Trouwkapel



voor het ja-woord



na het ja-woord en dus voor de ringen



na de ringen



bij het verlaten van de Trouwkapel.

Graag bieden wij u volgende mogelijkheden aan:
1. U kunt tekst(en) voorlezen of laten voorlezen door iemand van de aanwezigen.
2. De verplichte wetteksten kunnen, naast het Nederlands in het Gents voorgelezen worden.
3. In de Trouwkapel kan er muziek via een CD, USB-stick, smartphone of tablet worden
afgespeeld. De bediening gebeurt door de ceremoniemeester en de CD, USB-stick,
smartphone of tablet mag u afgeven aan de ceremoniemeester bij het binnenkomen in
het stadhuis.
4. Opgelet!: Het afspelen van muziek via CD of USB-stick, in combinatie met streaming is
technisch niet mogelijk.
5. U kunt ook live muziek laten spelen. Indien u hiervoor stroom nodig heeft, moet u dit op
vooraf melden.
6. U kunt Skype gebruiken om familieleden in het buitenland te laten meegenieten van uw
huwelijksplechtigheid. Of u kunt uw huwelijk laten streamen (nadien te bekijken op
Youtube).
7. U kunt een PowerPointpresentatie laten spelen in de Trouwkapel. Bezorg ons de
presentatie enkele dagen vooraf zodat we deze kunnen testen op onze laptop.

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Stad Gent – Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Administratief Centrum Zuid - Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | T 09 266 72 50 | F 09 266 72 59
Bereikbaar:
Bus 5/6/52/53/54/55/55s/57/58/70/71/72/73/74/76/77 - Tram 21/22/24/4 (halte Zuid)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel
gebruiken. U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Bedrijfsvoering | Dienst Burgerzaken – Loket Huwen en Samenwonen

Contact:
We vragen om tijdig (na de aangifte van uw huwelijk en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk)
uw wensen kenbaar te maken.
Dit kan via het gemakkelijk in te vullen e-formulier dat terug te vinden is via het e-loket op de
website van de Stad Gent.
https://eforms.gent.be/Productie4.0/formulier/scPersonaliseringHuwelijk.aspx/FphInleiding
Ga ook eens kijken naar ons demofilmpje op YouTube
Praalhuwelijk hoe werkt het?: https://www.youtube.com/watch?v=IbKhzytniwI
Opties bij een praalhuwelijk: https://www.youtube.com/watch?v=Q5Jf2UJoC7I

Voor info:
Loket Huwen en Samenwonen
Tel. 09 266 72 50
Wij leggen uw scenario ter bespreking voor aan de Ambtenaar van de burgerlijke stand en de
verantwoordelijke voor de ceremonie zodat uw burgerlijke huwelijksplechtigheid op een
vlekkeloze manier kan worden uitgevoerd. U krijgt van ons nog de bevestiging van uw
persoonlijke accenten.

Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Openingsuren:
Elke werkdag van 9 – 12.30 en van 14 - 16 uur
Dinsdag op afspraak van 16.30 - 19 uur
Donderdag gesloten!
Zaterdag op afspraak van 9 – 12.30 uur
huwelijken@stad.gent

Postadres:
Stad Gent – Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Administratief Centrum Zuid - Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | T 09 266 72 50 | F 09 266 72 59
Bereikbaar:
Bus 5/6/52/53/54/55/55s/57/58/70/71/72/73/74/76/77 - Tram 21/22/24/4 (halte Zuid)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel
gebruiken. U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

