
HUWELIJKEN 

In te dienen documenten 

❖ U bent Belg en geboren in België? 

➢ Maak een afspraak voor een huwelijksaangifte op www.irisbox.be  

❖ U bent Belg en geboren in het buitenland? 

➢ Stuur een e-mail naar ecbs@ganshoren.brussels om kennis te hebben van de 

documenten die u moet indienen 

❖ U bent vreemdeling en geboren in België of in het buitenland? 

➢ Stuur een e-mail naar ecbs@ganshoren.brussels om kennis te hebben van de 

documenten die u moet indienen 

Vergeet niet om telkens uw Rijksregisternummer te melden in u mail! 

U hebt geen Rijksregisternummer? Stuur dan in bijlage een kopij van uw paspoort. 

 

U hebt alle documenten verzameld? Neem dan een afspraak op www.irisbox.be  

Uren  

DAG UUR VOORMIDDAG UUR NAMIDDAG 

Woensdag 10h30 t.e.m. 11h30 13h30 àt.e.m. 14h30 

Vrijdag 10h30 t.e.m. 11h30 13h30 t.e.m. 14h30 

Zaterdag 10h30 t.e.m. 11h30 / 

 

Tarieven 

Dag 2021 2022 20223 2024 2025 

Woensdag Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Vrijdag 100,00€ 102,00€ 104,00€ 106,00€ 108,00€ 

Zaterdag 150,00€ 153,00€ 153,00€ 159,00€ 162,00€ 

 

Tarieven voor de huwelijksboek 

 2021 2022 20223 2024 2025 

Huwelijksboek 30,00€ 30,50€ 31,00€ 31,50€ 32,00€ 

 

Bijkomende informaties 

❖ Een ceremonie duurt in het algemeen tussen 15 en 20 minutes. 

❖ U hebt de mogelijkheid om een USB-stick mee te brengen met de gewenste muziek 

(minstens 2 weken voor de huwelijksplechtigheid). 

❖ De aanwezigheid van de getuigen is niet verplicht. 2 getuigen maximum per bruid mogen 

aanwezig zijn. Daarvoor dient u een kopij van hun ID-kaart door te sturen naar 

ecbs@ganshoren.brussels (minstens 2 weken voor de huwelijksplechtigheid). 

❖ Om een datum voor uw huwelijksplechtigheid te kunnen boeken, moet u een 

huwelijksaangifte doen. De huwelijksaangifte kan enkel gedaan worden als uw dossier 

compleet is en als u de retributie hebt betaald voor de gekozen dag. 

❖ Een huwelijksaangifte is 6 maanden geldig. U mag de datum van uw huwelijksplechtigheid 

binnen de 6 maanden en 14 dagen na de huwelijksaangifte kiezen. 
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❖ Er worden geen huwelijken voltrokken tijdens de sluitingsdagen en feestdagen van het 

Gemeentebestuur, dit geldt vooral op brug-en zondagen. De lijst van deze dagen wordt 

jaarlijks bijgewerkt.  

❖ Een drink organiseren tijdens en na de huwelijksplechtigheid is niet toegestaan. 

❖ De zaal decoreren is niet mogelijk. 

❖ Wanneer de bruid en bruidegom de zaal verlaten is er de mogelijkheid om confetti te 

smijten. Rijst en dergelijke zijn verboden.  

❖ De aanwezigheid van dieren is verboden in de huwelijkszaal. 

 


