Huwelijksaangifte
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het burgerlijk huwelijk vindt in Ninove plaats in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove. De partners
kunnen zich laten bijstaan door maximum vier getuigen, maar getuigen zijn niet meer verplicht.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
 minimaal 18 jaar zijn
 het huwelijk uit vrije wil aangaan
 niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn
 er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners
 het huwelijk kan voltrokken worden min. 14 dagen na de huwelijksaangifte en max. 6 maand erna
 één van de aanstaande echtgenoten moet in Ninove ingeschreven zijn
Getuigen
Het huwelijk mag voltrokken worden in het bijzijn van getuigen. Je beslist zelf of je al dan niet getuigen wenst.
Er mogen maximum 4 getuigen worden aangeduid. De enige voorwaarde is dat ze meerderjarig zijn.

Procedure
Je meldt je, samen met je partner of met een volmacht, aan bij de dienst burgerlijke stand om je huwelijk aan te
geven.
De huwelijksceremonie kan doorgaan op volgende dagen en uren:
 maandag van 9 uur tot 11 uur
 dinsdag tot en met donderdag van 9 uur tot 11.30 uur
 vrijdag van 9 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur en 17 uur
 zaterdag van 9 uur tot 12 uur

Meebrengen
Breng beide identiteitskaarten mee.
De dienst burgerlijke stand vraagt alle nodige Belgische akten aan.
Wat betreft een huwelijk tussen partijen waarvan 1 van beiden niet-Belg is, neemt men best eerst contact op
met de dienst burgerlijke stand.

Bedrag
 maandag van 9 uur tot 11 uur: gratis
 dinsdag tot en met donderdag van 9 uur tot 11.30 uur: 150 euro
 vrijdag van 9 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur en 17 uur: 150 euro
 zaterdag van 9 uur tot 12 uur: 300 euro
De bijkomende kosten voor het huwelijksboekje bedragen 20 euro.

Contact
Burgerlijke stand (dienst)
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 31 32 62
burgerlijke.stand@ninove.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

