
THE WEDDING CHECKLIST

Klinkt het plannen van een bruiloft inmiddels als een hele klus? Bedenk dan dat je niet 

alles in één keer hoeft te doen. De meeste stellen plannen hun bruiloft tijdens een 

verlovingsperiode van dertien maanden. Na het bepalen van je stijl en de praktische zaken, 

is het vinden van de perfecte trouwlocatie eigenlijk altijd de eerste stap in je planning.  

Wil je weten wat alle stappen zijn? Gebruik dan onze handige checklist!

13 tot 10 maanden
 Laat je inspireren! Koop je eerste magazines, zoek leuke blogs over trouwen 

(bijvoorbeeld Weddingplanner.nl) en volg Instagramaccounts 

  Maak een Pinterest moodboard voor je bruiloft

 Wil je gebruik maken van een weddingplanner of ceremoniemeester? Dit is 

het perfecte moment om die te benaderen 

 Bepaal een trouwstijl en/of thema

 Bedenk hoeveel gasten jullie willen uitnodigen en maak een voorlopige guestlist

 Share your happy news with friends & family! 

 Wil je een verlovingsfeest geven? Dit is het moment!

 Bepaal een budget

 Kies een seizoen waarin je wilt trouwen, of leg een voorlopige trouw  - 

datum vast

 Bedenk in welke regio je wil trouwen

 Start je online zoektocht naar een trouwlocatie

 Maak een voorlopige dagindeling

 Doe mee aan de Open Toptrouwlocatie Route of plan bezichtigingen in  

bij jouw favoriete trouwlocaties

 Vraag offertes aan en boek definitief de trouwlocatie

 Maak online melding van je voorgenomen huwelijk en reserveer eventueel  

een zaal op het gemeentehuis

 Reserveer eventueel de kerk/synagoge/moskee 

 Stel de definitieve gastenlijst samen en verstuur de save-the-date kaarten

 Sluit eventueel een bruiloftsverzekering af

 Bezoek een trouwbeurs

 Vraag op je werk alvast vakantie aan voor de bruiloft én honeymoon

 Doe alvast inspiratie op voor trouwfotografen en bekijk  

online verschillende portfolio’s

Laat op 
Toptrouwlocaties.nl 

weten waar jij en je lief gaan 
trouwen en maak kans om 

jouw trouwdag t.w.v. 
€10.000,00 terug 

te winnen!

TOPTROUWLOCATIES



10 tot 8 maanden 

7 tot 5 maanden

4 maanden

 Brides opgelet! Tijd om op zoek te gaan naar de perfecte trouwjurk

 Boek een band, dj of artiest en geef je wensen door

 Ga op zoek naar een BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand)

 Vraag je getuigen en eventuele bruidsmeisjes en bruidskinderen

 Plan een kennismaking en boek vervolgens een trouwfotograaf en/of videograaf 

 Denk na over de huwelijksreis en laat je informeren over eventuele vaccinaties en 

reisdocumenten, zoals een visum 

 Of je nu voor een glazen koets gaat, of een pittig cabriootje: boek alvast het  

trouwvervoer voor jullie zelf en eventueel voor de gasten! 

 Doe inspiratie op en maak een afspraak bij een goudsmid of juwelier voor de  

trouwringen

 Bespreek met je lief welke achternaam jullie aannemen na de bruiloft

 Heb jij een spectaculaire openingsdans gepland? Neem dan nu alvast danslessen 

 Boek de honeymoon!

 Grooms: tijd om op pakkenjacht te gaan

 Regel alvast entertainment voor de kids, of boek een nanny 

 Bedenk voor het bestellen van de uitnodigingen wat voor cadeautjes jullie aan  

de gasten vragen. Schrijf dit op de trouwkaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de toffe cadeaulijsten van PluQ. Vergeet op de trouwkaart ook niet de dresscode 

door te geven

 Bestel de uitnodigingen en r.s.v.p.-kaartjes

 Maak een adressenlijst voor het verzenden van de uitnodigingen

 Stel het definitieve menu voor jullie huwelijksdiner samen

 Ga op zoek naar een goede bloemist of weddingstylist. Die heb je nodig voorhet 

trouwboeket, de corsages en het aankleden van de trouwlocatie 

 Oriënteer je op een goede patisserie die jouw bruidstaart kan maken en plan 

een tasting sessie in 

 Trouwen jullie voor de kerk/synagoge/moskee? Maak dan een afspraak om 

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

 Tijd voor een loveshoot!

 Brides: maak een afspraak bij jouw bruidsmodezaak om de trouwjurk door 

te passen

 Reserveer een bruidssuite voor de huwelijksnacht en bekijk ook hotels 

waar de gasten eventueel kunnen verblijven

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

accommodaties voor de gasten

 Ga op earlymoon om huwelijksstress te voorkomen

 Wil jij trouwen in volledige gemeenschap van goederen of op huwelijkse 

voorwaarden? Maak dan een afspraak bij de notaris om dit vast te leggen

 Listen to the music! Denk alvast na over welke nummers jullie voor de 

ceremonie (drie nummers) en openingsdans willen 

In veel landen was het 
al langer zo, maar ook in 

Nederland trouw je vanaf 
2018 automatisch in 

beperkte gemeenschap van 
goederen. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat schulden 
van voor het huwelijk niet 

automatisch ook van je 
wederhelft worden. Kortom:  
wat je al hebt, blijft van jou. 

Dit is ook van toepassing 
op eventuele erfenissen 

en schenkingen die je hebt 
gekregen of nog ontvangt. 

3 maanden

TOPTROUWLOCATIES



 Loop je trouwschoenen in

 Ga langs bij de schoonheidsspecialiste en voorzie jezelf van een manicure 

en pedicure

 Spreek je volledige draaiboek door met de weddingplanner of ceremoniemeester

 Oefen eventueel met de bruidskinderen

 Schrijf je eventuele geloftes en/of speeches

 Maak een lijstje van alle spulletjes die jullie mee moeten nemen op the big day, zoals 

een noodpakketje

 Geef het definitieve aantal gasten door aan de trouwlocatie en/of cateraar 

 Haal je trouwjurk of trouwpak op

 Zorg dat het trouwpak, overhemd en de das gestoomd/gestreken zijn

 Controleer de route naar de trouwlocatie of het gemeentehuis op eventuele 

werkzaamheden 

 Pak je koffer alvast in voor de huwelijksreis

2 maanden

1 maand 

1 week 

 Verstuur minimaal zes weken voor de trouwdag de uitnodigingen, eventueel 

met een begeleidende brief van de ceremoniemeester

 Maak een afspraak bij een haarstylist en visagist voor een proefsessie 

 Bestel al het overige drukwerk, zoals menu- en naamkaartjes

 Reserveer eventuele extra’s zoals lichtletters of een photobooth 

 Ga shoppen voor de laatste accessoires, zoals versieringen, ringdoosjes, bedankjes 

voor de gasten, foto props en een gastenboek 

 Wil jij met confetti of rijst strooien? Vraag op de trouwlocatie na of dit mag en kijk 

eventueel naar leuke alternatieven zoals Bladconfetti 

 Als je dan toch aan het shoppen bent: koop ook meteen cadeautjes voor jullie 

bruidspersoneel als bedankje

 Ga de komende tijd lekker geregeld naar de schoonheidsspecialiste en pak 

eventueel een zonnebankje (vergeet niet je heel goed in te smeren!)

 Ga (samen met de ceremoniemeester) nog eens langs op de trouwlocatie om 

het draaiboek door te spreken. Vraag ook wanneer je het definitieve aantal gasten 

moet doorgeven

 Maak een afspraak met de ambtenaar en bespreek de ceremonie

 Neem de eventuele kerkelijke inzegening nog een keer met de geestelijke door

 Controleer eventuele aanbetalingen en maak een overzichtje van uit te geven 

fooien

 Slapen jullie gasten in een hotel? Overweeg dan een leuk cadeautje op hun kamer 

te laten klaarzetten 

 Controleer alle papieren, zoals paspoorten en visa voor de huwelijksreis

 Plan een gezellige avond met het bruidspersoneel in en vertel wat er van hen 

verwacht zal worden

 Maak een definitieve tafelschikking en geef deze samen met eventuele dieet wensen 

door aan de trouwlocatie

 Houd er rekening mee dat je vrienden of vriendinnen je met een vrijgezellenfeest 

kunnen verrassen!

TOPTROUWLOCATIES



 Geef de ceremoniemeester de envelopjes met geld

 Leg de ringen klaar en geef deze aan de juiste persoon

 Ga op tijd naar bed 

 Krijg je geen hap door je keel? Neem toch een ontbijtje en drink goed. Het wordt  

een lange dag vandaag! 

 Brides: geef je over aan je bruidsstyliste en laat je haar en make-up doen

 Grooms: vergeet het bruidsboeket en de corsages niet op te halen, of vraag of 

de  ceremoniemeester dit voor jou wil doen

 Laat alles over je heen komen, vertrouw op je weddingplanner of ceremonie meester 

en geniet: vandaag is jouw trouwdag!  

 Het is tijd om lekker te genieten van de honeymoon!

 Zijn de foto’s en video’s binnen? Plan dan een gezellige foto- en videoavond in 

met het bruidspersoneel

 Schrijf op Toptrouwlocaties.nl een review over de trouwlocatie om andere 

 bruidsparen met hun locatiekeuze te helpen 

 Laat het bruidsboeket prepareren (of doe het zelf)  

 Verstuur de bedankjes naar de gasten

1 dag

Your wedding day!

Na de bruiloft

TOPTROUWLOCATIES


