dceklist

che dag
w
trou nnen
pldaoe je zo:
Help waar moet ik beginnen?
De meeste mensen weten vaak niet waar te beginnen. Met behulp van deze checklist zal ik je een beeld proberen te geven vanaf welk moment je
ongeveer kunt beginnen tot en met de dag waarop jullie gaan trouwen. Zorg dat je vooral geen stress hebt en geniet ook van de voorbereidingen.
Hoewel het mogelijk is een bruiloft te organiseren in minder dan een jaar, is ons advies begin toch op tijd. Tijdens het trouw-hoogseizoen, dat loopt
van mei tot en met september, zijn locaties en leveranciers snel volgeboekt! Begin daarom op tijd met plannen.

9 tot 12 maanden voor jullie bruiloft

₀☐

Ga op zoek naar de bruidsjurk van je dromen

₀

₀☐

Vergeet de schoenen, lingerie en mooie accessoires niet

₀☐

Maak plannen voor de huwelijksreis

₀☐

Boek een hotel met bruidssuite voor de huwelijksnacht

₀☐

De save-the-date kaarten kunnen verstuurd worden

₀☐

Maak afspraken met jullie getuigen

₀☐

Maak eventueel een draaiboek met de ceremoniemeester

₀

Trouwdatum vaststellen
Bepaal het budget.
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven en wat vind je belangrijk?

₀☐

Locatie zoeken en boeken

₀☐

Stel een gastenlijst samen en breng familie en vrienden op de hoogte

₀☐

Kies en vraag de getuigen en evt. de bruidskinderen

₀

Inhuren van een weddingplanner of kies je een ceremoniemeester

₀☐

Bruiloftsverzekering afsluiten

5 maanden voor jullie bruiloft

6 tot 9 maanden voor jullie bruiloft
☐

₀

Ga in ondertrouw bij de gemeente

₀☐

Reserveren van vrije dagen of het opnemen van een vakantie

₀☐

Fotograaf zoeken en boeken. Denk aan HannD :-) 😉

₀☐

Videograaf zoeken en boeken

₀☐
₀☐

₀

Trouwvervoer regelen

₀

Kopen van de kleding voor de bruidegom

₀☐

Kopen van de kleding voor de bruidskinderen

₀☐

Koop nu jullie trouwringen

₀☐

Is de huwelijksreis al geboekt?

☐

₀☐

Heb je inentingen nodig voor de huwelijksreis?

Ontwerper zoeken voor de creatieve aankleding. Zoals de trouwkaart,
menukaart, naambordjes en welkomstposters. Denk aan HannD :-)

₀☐

Zijn jullie paspoorten nog geldig?

Band of DJ zoeken en boeken

₀☐

Maak de gastenlijst definitief
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₀☐

Bestel jullie trouwbedankjes

☐₀

Photobooth zoeken en boeken

☐₀

Er is de mogelijkheid bij HannD om tijdens het feest een

₀☐
☐₀

fotoshoot-hoekje te boeken. Vraag naar de mogelijkheden.
☐₀

4 maanden voor jullie bruiloft

Bestel ringkussen en bepaal hoe jullie de ringen willen 		
ontvangen of op een leuke manier gebracht worden
Koop een gastenboek met een mooie pen erbij
Hier kan ook een welkomstposter naast hangen.
Deze kan HannD voor jullie ontwerpen in stijl.
Denk na over de aankleding van jullie trouw(feest)zaal en
koop/ maak eventueel de versiering die hier voor nodig is

₀☐

Diner samenstellen

☐₀

Menukaart laten ontwerpen. Denk aan HannD :-)

1 maand voor jullie bruiloft

Bestel de bruidstaart of nog beter ga eerst op
diverse plaatsen proeven!

₀☐

Loop je schoenen alvast een beetje in

☐₀

Denk alvast aan jullie openingsdans of neem een dansles

₀

Een laatste keer passen van jouw bruidsjurk

☐₀

Zoek een verblijf voor jullie gasten die van ver komen

☐₀

Een laatste keer passen van het trouwpak

₀

Maak een afspraak met de fotograaf voor jullie test fotoshoot

☐₀

Zijn de outfits van de (bruids)kinderen compleet

₀☐

₀
2 maanden voor jullie bruiloft

₀

Verstuur de uitnodigingen

☐₀

Maak het draaiboek definitief

₀

Koop cadeau voor bruidspersoneel, ceremoniemeester ed.

☐₀

Bezoek de kapper voor een proefkapsel

☐₀

Bezoek de visagist voor een proef make-up

₀

Bestel het bruidsboeket en de corsages

☐₀

Maak de tafelindeling voor het diner
HannD kan hier naambordjes voor ontwerpen in stijl
Geef het aantal gasten door aan de cateraar en locatie

☐₀ Ga een paar keer lekker onder de zonnebank. Dit is niet alleen
heerlijk voor de ontspanning maar ook voor je uitstraling.

₀
₀

Neem nog een keer de ceremonie door met jullie
trouwambtenaar en vraag welke dingen er worden verteld.
Het draaiboek kan nu naar de ceremoniemeester
en iedereen die dit handboek nodig heeft. Denk aan HannD :-)
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14 dagen voor jullie bruiloft

₀

₀
Neem nog een keer alles door.
Ben je echt niets vergeten?

₀

Kijk naar de weervoorspelling en maak je vooral geen zorgen

₀

Regel wat paraplu’s, in case we need them

₀

Heb je alles klaar voor de huwelijksreis?

₀

Haal de trouwringen op bij de juwelier

₀

1 dag voor jullie bruiloft

Wellicht wordt je overvallen voor een vrijgezellenfeest!
Is hier ook iemand voor aangewezen om het vast te leggen
op foto en film?

₀
₀

₀

Neem nog 1 keer jullie dag door samen met
de weddingplanner of ceremoniemeester
Ga alles klaar leggen voor de grote dag, denk hierbij aan
de ringen, bruidsboeket, bedankjes
Maak een eerste hulp bij bruiloft tasje
- deodorant
- pleisters
- haarspeldjes
- make-up
- haarlak
- dans schoenen
Maak deze vooravond relaxed door met elkaar een filmpje te

kijken op de bank. Of duik in je favouriete serie op netflix.

1 week voor jullie bruiloft

₀

Bruidegom gaat naar de kapper

₀

Maak je koffer klaar voor de huwelijksreis

₀

₀
₀

Schrijf jullie geloften aan elkaar. Dit kan je op traditionele
manier doen door iets op te lezen. Maar denk ook eens aan
een filmpje of fotoserie en maak deze boodschap creatief!
Schrijf een speech voor tijdens het diner
Kijk of de route naar het stadhuis, de kerk, het hotel
of de feestlocatie duidelijk is en geef deze door
aan de partijen die deze gegevens ook moeten hebben

₀

Probeer op tijd naar bed te gaan, het gaat een mooie dag worden
maar ook zeker een drukke dag

op jullie bruiloft

₀

Geniet!

Na de bruiloft

₀

Verstuur bedankjes aan de gasten

₀

Pas alle belangrijke papieren aan

₀

Wacht geduldig tot jullie de sneakpreview krijgen van 		
een kleine selectie van de foto’s. Deze kunnen jullie alvast
delen met je dierbaren. :-)
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