
Huweliksregistrasie

Noemnaam:
 
Huweliksbevestiger: 

Volle datum van bevestiging:                                      Tyd:

Adres van huweliksplek: 

Man Vrou

'n Nuwe reis saam.. 
      

En hulle sal een word..



Belangrike Inligting

Dit is belangrik dat julle die dominee wat julle graag wil hê julle moet trou, aan die beginfase 
van die troudag-beplanning kontak en reël. Dit nie 'n gegewe dat die dominee dié spesifieke 
dag beskikbaar is nie. 

Julle het die volgende met julle eerste afspraak by die dominee nodig om te begin met die 
huwelik register solank in te vul. Dit maak die administrasie nie baie tyd op die troudag self in 
beslag neem nie. 

Gesertifiseerde afskrifte van die man en vrou se ID dokument. 

Gesertifiseerde afskrifte van die twee getuies se ID dokument. 

Indien geskei: sorg vir 'n gesertifiseerde afskrif van die egskeidingshofbevel.

Weduwee, wewenaar: sorg vir n afskrif van die doodsertifikaat. 

'n Troue buite gemeenskap van goedere (HVK): besorg die dekbrief van die prokereur (notaris publiek) 
aan die betrokke leraar. 

Ons vereis ook vier ID foto's (elk) van die egpaar en daar sal ook vingerafdrukke deur die predikant 
geneem word. Julle ontvang ook 'n afskrif uit die huweliksregisterboek. 

Moet asb. nie jou huweliksertifikaat verloor nie. Maak so gou as moontlik gesertifiseerde afskrifte en bêre 
op 'n veilige plek. 

Nadat julle wettiglik in die eg verbind is, maak asb. self seker by Binnelandse Sake dat julle huwelik 
geregistreer is. Na sowat ses maande, sms jou ID nr. Gevolg deur M (bv 5911225086084 M) na 32551. 
Hulle stuur 'n SMS terug wat sê wat jou huweliksatus is en wanneer jy getroud is. Alternatiewelik skakel 
0800 601 190 of besoek www.dha.gov.sa. Jy kan ook die kantore in Pretoria skakel by (021) 406 2660

Nadat julle huwelik geregistreer is beveel ons aan dat julle so hou moontlik Binnelandse Sake besoek, 
met jou register afskrifte, ID en huweliksertifikaat om aansoek te doen vir die amptelik huweliksertifikaat. 
Hierdie is 'n geel uitgedrukte dokumente war julle gaan benodig vir enige veranderings. Daar is 'n koste 
verbonde betaalbaar by Binnelandse Sake tydens die aansoek. 

Die betrokke Leraar sal met julle oor die verloop van die seremonie gesels, maak asseblief by hom seker 
oor die behoefte aan 'n mikrofoon en enige ander behoeftes wat met die verloop van die seremonie 
gepaard gaan. 

Kostes

Die kostes is betaalbaar voor die eerste afspraak met die Leraar
Leraar Fooi: R1500.00 

Kontak die Kerkkantoor (011 475 1440) vir meer besonderhede oor die kostes verbonde aan die gebruik 
van die Kerkgebou/ Kapel/ Bedieningsentrum/Orrelis/ Media tegnikus. 



Inligting vir Huweliksregister

ID Nommer: 
 
Nasionaliteit:

Van:

Volle Name:

 

Vorige Van: 
(Indien enige)

Huwelikstatus:

Geboortedorp/Stad:  

Huidige residensiële adres: (Straat, Dorp/uitbreiding, Poskode)

Man Vrou

Ongetroud
Geskei 
Wewenaar 

Ongetroud
Geskei 
Weduwee

Huis tel:

Selfoon: 

Hoogste Kwalifikasie:
 
   

Huidige Beroep:  (of laaste beroep indien werkloos) 

Tik indien geen skool opleiding Tik indien geen skool opleiding



Huweliksbevestiging 

Volle datum van huweliksbevestiging: 

Dorp/Stad van huweliksbevestiging: 

Vrou se van na die huweliksbevestiging: 

Residensiële adres na die huweliksbevestiging: Straat, Dorp/Uitbreiding, Poskode

Leraar 

Leraar wat die huweliksbevestiging gaan doen: 

Getuies

ID Nommer:
 
Van:

Volle Name:
 
Tel. Huis:
 
Selfoon:

Getuie 1 Getuie 2

Kantoor gebruik

Datum ontvang 
Betalings afgehandel
Datum waarop lidmaatskap nagegaan is
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