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ORGANISATIE IN DE HUWELIJKSSECTOR LANCEERT WIA’S 
De Wedding Industry Awards  

 
Door programma’s zoals Blind getrouwd en De jurk is trouwen weer helemaal hip. Koppels dromen van het 
perfecte trouwfeest en dat merk je aan de steeds groeiende sector. Op 15 februari 2019 reikt HL België, de 
overkoepelende organisatie in de Belgische huwelijkssector, voor het eerst de Wedding Industry Awards 
(WIA’s) uit. De organisatie wil daarmee toekomstige bruidsparen helpen in hun zoektocht naar leveranciers. 
 
De eerste in zijn soort 

 

Een awarduitreiking die getalenteerde vakmensen in de schijnwerpers plaatst, is niet nieuw. De Belgian Fashion 
Awards, de Kristallen Fiets, de MIA’s of de Gouden Schoen bijvoorbeeld beloonden al meerdere malen 
gevestigd én opkomend talent uit de Belgische zakenwereld. Nu is de huwelijkssector aan de beurt.  
De WIA’s bestaat reeds enkele jaren bij onze buren, maar is nu overgewaaid naar ons land.   
 

Internationale jury 

 

Bedrijven die actief zijn in de huwelijksbranche stellen zich kandidaat voor deze award. Een internationale jury, 

onder wie de gevestigde waarde Nicky Vankets, de Nederlandse Liz van de Lande en de Brusselse fotografe 

Elodie Deceuninck, beoordeelt de projecten tijdens een eerste selectieronde. Vervolgens worden de favorieten 

verkozen door collega’s en concurrenten uit de sector. De winnaars, waaronder beste feestzaal en beste 

wedding planner van België, worden bekendgemaakt op 15 februari 2019 in het Kasteel van Leeuwergem te 

Zottegem waar de meest invloedrijke spelers van de sector aanwezig zijn.   

 

Referentiepunt voor koppels met trouwplannen 

 

Een huwelijk organiseren is onlosmakelijk verbonden met kiezen en knopen doorhakken. Dat is niet voor 

iedereen even gemakkelijk. “Dankzij de WIA’s kunnen we koppels met trouwplannen helpen met het maken 

van die keuze. En dat kan bij vele bruidsparen het verschil maken”, vertelt Cynthia De Clercq van HL België. 

 

Over HL België 

 

HL België is de beroepsorganisatie voor bedrijven in de huwelijkssector van België. 

 

 

Contactinformatie 

 

Als je graag meer informatie wil, neem dan contact op met Cynthia De Clercq, via 

hello@huwelijksleveranciers.be of via 0495 28 60 10. Uitgebreide achtergrondinformatie vind je op 

huwelijksleveranciers.be en www.weddingindustryawards.be.  

 

Persmoment WIA’s op 15 februari om 22u. Bekendmaking wedding planner van België om 22u45. 

Locatie : Kasteel van Leeuwergem, Kasteeldreef 1 te 9620 Zottegem. Inschrijving verplicht! 
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