
 
 

 
 

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. 

 

Opgelet: 
Stuur uw brieven 

naar het postadres! 

Bedrijfsvoering | Dienst Burgerzaken –  Loket Huwen en Samenwonen 

 
 

Huwelijk in het Gravensteen 
 
Een huwelijksplechtigheid in het Gravensteen kan plaatsvinden elke vrijdagnamiddag voor zover 
de gebruikte zaal niet voor andere activiteiten gereserveerd werd. 
Huwelijken in het Gravensteen kunnen vanaf 1 april tot 30 september om 16.30 uur en van 
1 oktober tot 31 maart om 15.30 uur. 
De kostprijs voor een huwelijk in het Gravensteen bedraagt 637 € 
 
Let op! De reservatie is pas definitief als ze in de agenda van de Dienst Burgerzaken – Loket 
Huwen en Samenwonen is opgenomen en wanneer de bevestigingsmail is verstuurd. 
 
Praktisch: 
 

1. Een huwelijksplechtigheid in het Gravensteen duurt gemiddeld een klein half uur. Het 

administratieve gedeelte van de plechtigheid duurt een 20-tal minuten. U hebt dus de 

mogelijkheid om het standaardhuwelijksscenario in beperkte mate ui te bereiden met 

muziek en/of teksten 

 

2. Het huwelijk is openbaar, u houdt er rekening mee dat de normale activiteiten van het 

Gravensteen (winkeltje, doorgang bezoekers) moeten kunnen doorgaan. 

 
3. Na de huwelijksplechtigheid - binnen het tijdsbestek van het half uur – kan een kleine 

drink aangeboden worden. Zowel de drank, als de glazen dient u zelf te voorzien. Hiervoor 

moet geen meerprijs worden betaald. Praktische afspraken gebeuren met mevr. Sabine 

Burghgraeve. 

 

4. Er mag niet binnengereden worden op het binnenplein van het Gravensteen. Speciale 

parkeergelegenheid is niet voorzien, ook niet op het Veerleplein (voetgangersgebied). 

Privéwagens moeten reglementair parkeren op de gewone voorziene parkeerplaatsen 

(parking Vrijdagmarkt of parking Ramen zijn het meest aangewezen) 

 

5. Opgelet! Nieuw circulatieplan in Gent. U kan voor één ceremoniewagen een vergunning 
aanvragen om het autovrijgebied binnen te rijden. U geeft ten laatste één week voor het 
huwelijk de nummerplaat van de ceremoniewagen door aan mevrouw 
Sabine Burghgraeve: sabine.burghgraeve@stad.gent 
 

6. Het is ten strengste verboden rijst, bloemblaadjes, papiersnippers of wat dan ook te 

gooien ter gelegenheid van het huwelijk. Dit zowel binnen de zaal als op het binnenplein 

van het Gravensteen. 

 

mailto:sabine.burghgraeve@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. 

 

Bedrijfsvoering | Dienst Burgerzaken –  Loket Huwen en Samenwonen 

Opgelet: 
Stuur uw brieven 

naar het postadres! 

7. Voor rolstoelgebruikers zijn voorlopig geen speciale faciliteiten voorzien. Er is een 

gemakkelijkere toegang (minder trappen) mogelijk aan de achterzijde van de zaal. U kan 

deze mogelijkheid bespreken en eventueel gaan bekijken in samenspraak met mevrouw 

Sabine Burghgraeve. 

 
Scenario huwelijk: 
Hieronder vindt u het scenario van een huwelijksplechtigheid : 
 

1. U betreedt het Gravensteen langs de hoofdingang (aan het Veerleplein). Daar verwelkomt 
de ceremoniemeester u in de Joan Vandenhouttezaal. De suite van de familie wordt 
plechtig naar voor geleid door onze ceremoniemeester.  
 

2. Als iedereen heeft plaatsgenomen, deelt een medewerkster van de burgerlijke stand kort 
aan de aanwezigen mee hoe de ceremonie zal verlopen. Het huwelijksdossier wordt 
nagezien en de gegevens van de getuigen worden eventueel aangevuld. Na het 
onderteken van het huwelijksregister 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 kan - indien u dat wenst - u een glaasje voorzien 

in de Joan Vandenhouttezaal of op het binnenplein, rekening houdend met de 
openingsuren van het Gravensteen.  

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

 bij het betreden van de Ridderzaal 

 voor het ja-woord 

 na het ja-woord en dus voor de ringen 

 na de ringen 

 bij het verlaten van de Ridderzaal.  
 
Graag bieden wij u volgende mogelijkheden aan: 
 

1.  U kan tekst(en) voorlezen of laten voorlezen door iemand van de aanwezigen.  
 

2. De verplichte wetteksten kunnen, naast het Nederlands in het Gents voorgelezen worden. 
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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 
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Bedrijfsvoering | Dienst Burgerzaken –  Loket Huwen en Samenwonen 

Opgelet: 
Stuur uw brieven 

naar het postadres! 

3. In de Joan Vandenhouttezaal kan er muziek via een CD of USB-stick worden afgespeeld. 
De bediening gebeurt door de ceremoniemeester en de CD of USB-stick mag u afgeven 
aan de ceremoniemeester bij het binnenkomen in het Gravensteen.  
Opgelet!: Skype en Streaming is technisch niet mogelijk. 

 
4. U kan ook live muziek laten spelen. Indien u hiervoor stroom nodig heeft, moet u dit op 

vooraf melden. 
 
 

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 
 
Voor alles wat de fysieke ruimte betreft mag je na je reservatie altijd eens binnenlopen in het 
Gravensteen. U meldt zich aan bij de balie. 
Balie  Gravensteen: elke dag open van 1 april tot en met 31 oktober van 10 – 18 uur en 
van  1 november tot en met 31 maart van 9 – 17 uur 
Tel.: 09 225 93 06 
 
Voor het ceremoniële aspect (het verloop van de ceremonie, wie spreekt er, welke persoonlijke 
toets kan er qua tekst en muziek) vindt u de informatie in het formulier “personalisering bij 
praalhuwelijk Gravensteen”. 
 
Wilt u vooraf de trouwzaal in het Gravensteen bezichtigen dan neemt u contact op met 
mevrouw  Sabine Burghgraeve: sabine.burghgraeve@stad.gent, Tel.: 09 266 85 09 of 
0476 94 07 20 (niet op maandag, nooit tussen 9 – 10 uur) 
 
Wenst u een presentatie te doen met muziek of dergelijke dan neemt u contact op met de 
heer Johan De Baets: johan.debaets@stad.gent, Tel.: 09 225 93 06 of 0497 46 19 83. Hij staat in 
voor de opstelling en afbraak van het materiaal en het uittesten van de techniek. 
 
 
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.  
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