
Checklist
Je leeft momenteel in de zevende hemel. Je bent euforisch en niet in staat je hoofd bij je werk te 

houden. en ineens sta je met beide voeten op de grond en komt -na het aanzoek- de tweede grote 

vraag: waar moeten we mee beginnen? Om te voorkomen dat je te laat bent met het boeken van die 

klassieke trouwauto of dat je op de dag voor de ‘big day’ er achter komt dat je paspoort verlengd had 

moeten worden, hebben we een handige checklist voor je samengesteld. No more stress, just relax!

12 tot 8 maanden
●■ kies de trouwdatum (denk aan 

schoolvakanties en andere grote 

evenementen);

●■ Maak een voorlopige gastenlijst;

●■ Bedenk eventueel een thema (kleur);

●■ kondig de bruiloft aan bij je vrienden en 

familie en verstuur eventuele save-the-

dates (waar je thema in is verwerkt);

●■ Bepaal het budget en stel een globaal 

programma op. Houd je kostenprognose bij;

●■ Reserveer de locatie;

●■ Reserveer het gemeentehuis en eventueel 

de kerk;

●■ Bedenk wie je wilt als ceremoniemeester 

en/of weddingplanner, getuigen en 

bruidsmeisjes/bruidskinderen en vraag hen;

●■ Doe alvast inspiratie op voor 

trouwfotografen, bekijk voorbeelden in 

albums en online; 

●■ Sluit eventueel een bruiloftverzekering af;

●■ Maak een draaiboek en houd deze bij.

8 tot 6 maanden
●■ Ga op jurkenjacht, en neem iemand mee die vervolgens met de 

bruidegom een trouwpak uit gaat zoeken;

●■ Zoek de trouwringen uit;

●■ Ga op zoek naar een band of DJ;

●■ Bedenk hoe jullie van en naar de locaties vervoerd willen worden en 

boek het vervoer. Regel dit eventueel ook voor jullie gasten;

●■ Denk na over jullie huwelijksreis (en vraag alvast vrij bij je 

werkgever!); laat je goed informeren over de benodigde 

documenten en vaccinaties;

●■ Indien jullie een buitengewoon ambtenaar willen, maak hier een 

afspraak mee voor een kennismakingsgesprek;

●■ Werk je budget bij;

●■ Geef je definitief geboekte locatie door op Toptrouwlocaties.nl en 

ontvang het Rituals-pakket t.w.v. €48,50.

6 tot 4 maanden 
●■ een mooie tijd om in ondertrouw te gaan! (dit kan vanaf een jaar 

van tevoren tot 14 dagen voor de bruiloft);

●■ Ga op pakkenjacht met de persoon die ook bij het uitzoeken van 

de jurk aanwezig was;

●■ Boek je huwelijksreis!

●■ een spetterende openingsdans in het vooruitzicht? Neem vast 

danslessen!

●■ Bespreek welke achternaam jullie aannemen na de bruiloft;

●■ komen er kinderen bij de receptie en/of feest, zorg voor 

entertainment of een nanny.
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3 maanden
●■ Stel de definitieve gastenlijst samen en bestel de uitnodigingen;

●■ Begin vast met het verzamelen van de adressen voor de verzending van de 

uitnodigingen;

●■ Maak met de cateraar een voorlopige menukeuze;

●■ Zoek een goede bloemist en/of wedding stylist en bespreek de 

mogelijkheden en jullie wensen;

●■ Zoek een goede patisserie en plan een ‘taarten proeven’ afspraak in (ook leuk 

om je getuigen of ceremoniemeester hiermee te verrassen!);

●■ Trouwen jullie voor de kerk? Maak een afspraak met de geestelijke om de 

ceremonie te bespreken en bijzondere (muziek)wensen door te nemen; 

●■ Bedenk welke nummers jullie tijdens jullie bruiloft willen (minimaal  

3 nummers voor de ceremonie en 1 voor de openingsdans);

●■ Bespreek jullie cadeauwensen en stel een eventuele (online) wensenlijst op;

●■ Maak afspraken met de bruidsmodezaak om de japon door te passen;

●■ Trouwen op huwelijkse voorwaarden? Maak een afspraak bij de notaris;

●■ Reserveer een bruidssuite voor de huwelijksnacht en bekijk hotels in de 

omgeving waar gasten eventueel kunnen overnachten; 

●■ Trouwen jullie in het buitenland? Regel dan de benodigde papieren en 

accommodaties voor de gasten.

2 maanden
●■ verstuur de uitnodigingen en verwerk 

vervolgens de aan- en afmeldingen;

●■ Maak een afspraak bij de haarstylist 

en visagist voor een proefsessie 

(combineer deze!);

●■ vraag de schoonheidsspecialiste om 

tips om je huid goed te verzorgen voor 

de grote dag; ga de komende twee 

maanden wat vaker en overweeg een 

zonnebankkuurtje; 

●■ Ga shoppen voor de laatste accessoires, 

zoals een gastenboek en ringkussen; 

●■ Als je dan toch al aan het shoppen 

bent, koop dan gelijk ook cadeautjes 

voor iedereen die je helpt bij de 

bruiloft, zoals de bruidsmeisjes en 

ceremoniemeester;

●■ Bedenk waar jullie foto’s willen maken. 

Dit kan uiteraard ook in samenspraak 

met de fotograaf. Deze is vaak op veel 

verschillende plekken geweest. Maak 

ook een plan B voor als het slecht weer 

is en alle foto’s binnen gemaakt moeten 

worden;

●■ Werk je budget bij.

1 maand
●■ Neem de gehele dag nog eens door met de locatie(s) en 

toeleveranciers; 

●■ Maak een afspraak met de ambtenaar en bespreek de 

huwelijksceremonie; 

●■ Neem eventueel ook de kerkelijke ceremonie nog een 

keer met de geestelijke door; 

●■ Overleg met de band of DJ welke nummers jullie wel en 

niet gedraaid willen hebben; 

●■ Controleer eventuele benodigde aanbetalingen en 

maak vast een overzicht voor uit te geven fooien; 

●■ Hebben jullie gasten die in een hotel overnachten? 

Overweeg dan om een leuke attentie op hun 

hotelkamer te laten bezorgen; 

●■ Controleer of alle papieren in orde zijn, zoals 

bijvoorbeeld de paspoorten en eventuele visa voor de 

honeymoon;

●■ Maak de definitieve tafelschikking en geef deze door 

aan de locatie. Geef ook de eventuele dieetwensen / 

allergieën door.
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1 week
●■ Loop je trouwschoenen in;

●■ Ga nog een keer naar de manicure en pedicure;

●■ Neem het hele programma nog eens door met de weddingplanner/

ceremoniemeester;

●■ Bereid een eventuele eigen speech voor;

●■ Maak een lijstje met alle spullen die jullie klaar moeten leggen voor de grote dag;

●■ Maak de definitieve gastenlijst en geef het definitieve aantal door aan de 

cateraar en locatie(s), en bespreek eventuele dieetwensen/allergieën;

●■ Haal je jurk op bij het bruidsmodehuis;

●■ Zorg dat het pak/overhemd en das gestoomd/gestreken is;

●■ Controleer de route(s) naar de locatie(s) op eventuele wegwerkzaamheden;

●■ Laat de ringen graveren;

●■ Pak je ‘noodtasje’ in, waarin onder andere reservepanty’s, veiligheidsspelden, 

deodorant, make up en aspirines zitten en geef deze aan de ceremoniemeester 

of één van de bruidsmeisjes. vergeet ook niet iets van eten en drinken mee te 

nemen voor onderweg;

●■ Pak jullie koffers in voor de huwelijksreis.

1 dag
●■ Geef de ceremoniemeester de envelopjes met 

betalingen die op de dag gedaan moeten worden;

●■ Gaan jullie voor de kerk trouwen? vergeet dan geen 

kleingeld mee te nemen voor de collecte;

●■ Leg de ringen klaar en geef deze aan de juiste persoon;

●■ Ga op tijd naar bed.
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The big day
vol zenuwen en krijg je geen hap door je keel? 

Zorg toch dat je goed ontbijt en goed drinkt!

Zet ontspannende muziek aan zodat je 

relaxed bent/blijft;

Zorg ervoor dat er niet te veel mensen bij 

de voorbereiding zijn. Hoe meer mensen 

hoe groter de spanning wordt. De fotograaf, 

eventuele videograaf en bruidsstylist zijn 

natuurlijk ook al aanwezig;

Zorg dat er de hele dag iemand bij jullie is 

om op de kleding, haar en make-up te letten. 

Zorg dat dit iemand is waar jullie je prettig bij 

voelen;

Laat alles over je heen komen en vertrouw 

volledig op je ceremoniemeester en/of 

weddingplanner;

Geniet! voor je het weet is deze mooie dag 

voorbij!

Deze checklist is te downloaden op Weddingplanner.nl: 

met handige invulpagina’s! Voor meer gedetailleerde 

checklists: lees de artikelen in dit boek.
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