
Weddingplanning  
12 maanden voor trouwdag 





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen check  





‘ja, ik wil’!  Het huwelijksaanzoek is gedaan en het ‘ja’- 
woord is gegeven. Samen een datum prikken,  
nog even wennen aan het zeer gelukkige idee  
dat jullie gaan trouwen en dan is het zover…  
jullie treden ermee naar buiten.  

Laat je huwelijksaanzoek door iemand  
vastleggen op foto/camera; leuk voor op  
save-the-date kaartje. Vraag traditioneel  
de ouders om de hand van de dochter. Dit  
wordt toch nog steeds gerespecteerd.  





Datum / tijdstip  Checken of belangrijkste personen kunnen op  
jullie datum (getuigen vragen).  

Datum kan maximaal 1 jaar van tevoren  
gereserveerd worden bij gemeente.  





Werk  Houdt rekening met de datum in je zakelijke  
agenda. Stel je werkgever op de hoogte zodat  
het duidelijk is dat je dan een paar dagen  
afwezig zult zijn.  





Verloving  Eventueel verlovingsfeest regelen.  Traditioneel zijn de ring en gastenlijst  
hetzelfde als voor de trouwdag.  





Budget  Bepalen budget voor trouwdag.  Neem een kleine marge voor tegenvallers.  





Sfeer/thema  Bepalen sfeer/thema trouwdag; kleur, land,  
vintage, romantisch, beach, lounge, jaartal etc.  
Leuk om het gekozen thema terug te laten  
komen tijdens je trouwdag als rode draad.  

Vind je het lastig om het gekozen thema  
te verwerken in je trouwdag, neem dan  
eventueel een weddingplanner en/of - 
stylist in de arm.  





Onderdelen  Welke onderdelen wil je op zijn minst geregeld  
hebben; zie voor overzicht vakgebieden bij  
‘deelnemers trouwbeurs’. Vraag hiervoor  
offertes aan om prijsbewust te worden  

Traditioneel worden de volgende  
onderdelen door de bruidegom geregeld:  
trouwvervoer, bruidsboeket en  
huwelijksreis.  





Ondertrouw  Minmaal 2 weken voor de trouwdatum dien je  
in ondertrouw te gaan. Hiertoe is het nodig om  
een afspraak bij je eigen gemeente te maken,  
ook al hebben jullie gepland in een andere  
gemeente te gaan trouwen. Op deze datum  
worden trouwboekje en –akte betaald. Visa,  
paspoorten van bruidsmeisjes-/jongens moeten  
in orde zijn en de aan te nemen naam moet  
doorgegeven worden.  

De gemeente wordt hierbij officieel op de  
hoogte gesteld van jullie huwelijk.  
Benodigde gegevens worden overlegd en  
gecontroleerd. Vanaf deze datum ben je  
officieel bruid en bruidegom. Deze  
gebeurtenis wordt meestal feestelijk  
afgesloten in een klein gezelschap.  



Er zijn wettelijk vastgestelde vrije dagen 
voor je bruiloft. Spaar eventueel 
vakantiedagen op voor een 
huwelijksreis.  



Weddingplanning  
9 - 11 maanden voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Verzekering  Regel een huwelijksdagverzekering. Indien de  
trouwdag niet door kan gaan ivm ziekte etc.,  
zijn de kosten hiervoor verzekerd en hoef je je  
daar in ieder geval niet druk om te maken  

Er kan van alles gebeuren waardoor  
een locatie bijvoorbeeld niet  





Locatie  Op zoek naar locatie voor ceremonie,  
receptie, diner en/of feest. Vindt ceremonie  
plaats in Kerk of Stadhuis, kun je deze alvast  
reserveren. Zorg ervoor dat verschillende  
locaties niet te ver bij elkaar vandaan liggen.  

Denk bij het aanvragen van de offerte  
aan de volgende info: borg, wat is in  
bedrag inbegrepen, precieze gedeelte  
locatie, betalingsoverzicht, lijst  
aanwezige onderdelen,  
contactpersoon tijdens trouwdag en  
bewijs vergunningen.  
PS: wist je dat iedere locatie voor 1  
dag als trouwlocatie benoemd kan  
worden , tenzij deze aan bepaalde  
voorwaarden voldoet?  





Fotograaf  Foto’s zijn je herinnering aan je mooiste dag;  
belangrijk om de fotograaf alvast veilig te  
stellen en offertes aan te vragen.  

Bespaar niet op een goede fotograaf.  
Foto’s en/of video’s zijn jullie  
belangrijkste herinneringsmomenten.  





Videograaf  Eventueel een montagefilm met eigen  
gekozen muziek als achtergrond. Zo kun je de  
trouwdag eindeloos herbeleven  

Vaak is het mogelijk om tijdens de  
trouwdag tussendoor een korte  
montage te laten maken die tijdens  
bijvoorbeeld het diner een leuke  
impressie kan geven tot dan toe.  





Ceremoniemeester  Een goede vriend/vriendin of zus/broer kan  
hiervoor aangewezen persoon zijn. Wil je  
graag dat alle gasten alleen maar onbezorgd  
genieten op jullie trouwdag en geen spanning  
hebben op het gebied van organiseren, kun je  
hiervoor ook een weddingplanner inhuren  
(bijv. Maas Party & Event; www.maasparty.nl).  

Een weddingplanner heeft het  
zakelijk, organisatorisch vermogen  
om alles in goede banen te leiden.  
Deze staat emotioneel wat verder  
van het bruidspaar af zodat de  
emotie op sommige momenten niet  
de overhand zal krijgen.  





Getuigen  Het is belangrijk om de getuigen te bepalen en  
te vragen  





Gastenlijst  Maak een lijst voor daggasten (die voor de  
hele dag worden uitgenodigd) en feestgasten  



Weddingplanning  
9 - 11 maanden voor trouwdag  
 

Vervolg  





Save-the-date  Stuur de gasten een save-the-date kaartje. Dit  
is een postkaart waarop de aangekondigde  
trouwdatum staat en de namen van de  
aanstaande bruid en bruidegom.  

Het is een leuk idee om een pakket te  
laten drukken van save-the-date  
kaarten, uitnodigingen, tafelkaartjes  
en menukaarten als een eenheid in  
dezelfde sfeer. Hiervoor kun je een  
professioneel reclamebureau in de  
arm nemen die dit pakket specifiek  
voor jullie ontwerpt in het verlengde  
van het gekozen thema.  





DJ / band  Ga alvast op zoek naar een geschikte dj en/of  
band. Luister naar You Tube of vraag naar data  
van optredens om te komen luisteren  





Bruidskleding  Ga alvast op zoek naar bruidskleding.  
Verzamel documentatie en bezoek  
bruidsbeurzen; tweedehands of huren is ook  
een optie. Vergeet de schoenen, lingerie en  
accessoires niet  

Neem hier goed de tijd voor; de  
kleding moet overtuigd goed en  
comfortabel zitten om de hele dag te  
dragen. Loop de schoenen goed van  
tevoren in (neem een plat schoentje  
mee voor ‘pijnlijke voeten’- 
momenten.  





Huwelijksreis  Alvast rondkijken voor de huwelijksreis. Deze  
kan direct na de trouwdag gepland worden,  
maar ook een aantal dagen later.  

De huwelijksreis een paar dagen later  
plannen is wel wat relaxter; je kunt  
nu lekker nagenieten van de  
trouwdag (en je cadeaus) en je rustig  
voorbereiden op de reis.  





Eigen kinderen  Betrek je kinderen meteen bij de trouwdag.  
Wellicht kunnen ze alvast mooie tekeningen  
maken in het thema wat jullie gekozen hebben  
op het gebied van trouwen. Ze hebben hun  
eigen idee hierover en deze kunnen later  
verwerkt worden in de versiering. Dit zal ze  
zeker het idee geven dat ze hun bijdrage  
geleverd hebben aan zo’n prachtige dag.  

Het is een leuk idee om grotere  
kinderen ook een eigen ringetje te  
geven die gegraveerd is. Uiteraard is  
een belangrijke taak om de ringen te  
overhandigen en misschien mogen ze  
met de hamer slaan bij de BABS  
(Bijzondere Ambtenaar Burgelijke  
Stand). Zorg ook voor entertainment  
of vermaak voor kids tijdens de  
receptie en/of het feest.  






Weddingplanning  
6 - 8 maanden voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Trouwringen  Onderzoek naar trouwringen. Wil je een  
persoonlijke ring laten ontwerpen, is dit een  
goede periode om dit in werking te stellen.  

Een leuk idee is een ring met een  
groeibriljant. Bij ieder bijzonder  
huwelijksmoment kun je deze  
vervangen in een groter briljantje.  
De ronde ring staat voor oneindigheid.  





Verlanglijst  Stel een cadeaulijst samen en geef deze aan de  
ceremoniemeester. Hij/zij is de contactpersoon  
en kan gasten hiervan op de hoogte stellen.  
Wens je liever een geldbedrag, geef dit dan  
duidelijk vooraf aan op de trouwkaart.  

Een cadeautafel is vaak leuk versierd,  
maar een speciale enveloppendoos  
mag hierbij niet ontbreken. Bij het  
verlaten van de ruimte door het  
bruidspaar en de gasten, worden de  
cadeaus en enveloppen beheerd door  
de ceremoniemeester.  





Huwelijksreis  Boek je huwelijksreis en controleer paspoorten  
en visa  

Houdt rekening met eventuele  
voorzorgsmaatregelen (bijv.  
inentingen).  





Overeenkomst  Sluit overeenkomsten definitief af met de  
belangrijkste onderdelen die je geregeld wilt  
hebben (bijv. locatie, vervoer, fotograaf,  
muziek).  

Spreek duidelijk af wie  
contactpersonen zijn met  
bijbehorende telefoonnummers en leg  
dit vast in het draaiboek.  





Weddingplanning  
4 - 6 maanden voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Trouwvervoer  Een koets, sportauto of limo? Volgauto’s voor  
gasten, busvervoer… er zijn diverse  
mogelijkheden.  

Traditioneel gezien is de bruidegom  
degene die dit regelt.  





Bruidstaart  Wil je een bijzondere bruidstaart in een  
bepaald thema in lagen of 3D? Dit wordt vaak  
4-6 maanden van tevoren al ingepland. Zeker  
als het een zeer bewerkelijke taart betreft.  

Gezellige cupcakes met een  
persoonlijke opdruk is ook een optie.  
Bij een eventuele zoete snoepjesbar  
zijn cakelolly’s met lintjes ook een leuk  
idee  





Paspoort/visa  Controleren paspoort en visa. Eventueel  
benodigde inentingen inplannen.  





Save-the-date  Alvast een kaartje, sms’je of mailtje sturen om  
alle genodigden officieel op de hoogte te stellen  
van de trouwdatum.  

Het kaartje kan in het verlengde van  
het gekozen thema gemaakt worden  
met een leuke foto van jullie  
(huwelijksaanzoek?).  





Bruidegom  Kleding bruidegom kan uitgezocht worden,  
passend op stijl en kleur van de gekozen  
trouwjurk  





Gastenlijst  Definitieve gastenlijst maken, rekening  
houdend met het maximum aantal gasten die  
mogelijk zijn op de locatie (‘s).  

Jullie voorkeur is van groot belang.  





Openingsdans  Afhankelijk van de gekozen stijl, kan een  
openingsdans geoefend worden. Dit zou  
stijldans kunnen zijn, maar ook een  
ingestudeerd dansje van jullie beiden waarbij  
aan het eind iedereen kan aansluiten.  

Bij een dansschool kun je vragen naar  
een choreografe die jullie hierbij kan  
helpen.  





Verlanglijst  De kadolijst moet nu uiterlijk in bezit zijn van de  
ceremoniemeester.  

Het is ook mogelijk om zelf een boekje  
samen te stellen met scheurpagina’s  
die over een omschrijving of foto van  
een cadeau beschikken waaruit gasten  
bij voorkeur kunnen kiezen.  



Weddingplanning  
3 maanden voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips /opmerkingen Check  





Bruidskinderen  Voor bruidskinderen kan kleding uitgezocht  
worden bij speciale winkels. Mandjes met  
rozenblaadjes etc. zijn hier ook vaak  
verkrijgbaar.  

Indien er geen kinderen beschikbaar  
zijn, kan er ook gekozen worden voor  
vrienden/familie van de bruidegom als  
bruidsjonkers en vriendinnen/familie  
van de bruid als bruidsmeisjes.  





Kapper  Afspraak maken voor proefkapsel. Neem een  
foto mee van de bruidsjurk voor het creëren  
van een totaalplaatje.  

Verzamel van tevoren een aantal  
plaatjes met kapsels waar je eigen  
voorkeur naar uitgaat. Laat je moeder  
en/of schoonmoeder ook kappen. Dat  
zullen ze zeker op prijs stellen.  





Visagist  Afspraak maken voor proef make-up. Geef  
duidelijk de kleuren aan die eventueel in  
boeket, styling etc. terugkomen zodat alles  
goed op elkaar afgestemd is.  

Verzamel ook hiervoor een aantal  
plaatjes van uit bladen en op internet  
waar je eigen voorkeur naar uitgaat..  





Kerk  Indien je in de Kerk trouwt, kun je de  
huwelijksvoltrekking en ceremonie doornemen  
met de dominee of pastoor  





Notaris  Bezoek brengen aan notaris. Wat wil je geregeld  
hebben en op welke manier. De notaris geeft je  
uitleg over de mogelijkheden.  





Bruidssuite  Eventueel reserveren van een bruidssuite  Zorg er dan wel voor dat je een tas met  
spullen klaar hebt voor de  
huwelijksnacht.  





Uitnodigingen  Uitnodigingen uitzoeken of laten ontwerpen,  
zodat ze volgende maand verstuurd kunnen  
worden. Vraag alvast om de bijbehorende  
enveloppen zodat deze alvast van adressen  
kunnen worden voorzien.  

Geef op de uitnodiging aan dat je het  
op prijs stelt dat de genodigde laat  
weten of deze wel of niet aanwezig zal  
zijn. Voor het ontwerpen van een  
eigen  





Bloemist  Een vakbloemist kan jullie naast corsages en  
bruidsboeketten ook adviseren in  
bloemdecoratie op locaties, dinertafels etc.  

Naast een weddingstylist heeft een  
weddingbloemist vaak een zeer goede  
kijk op versiering van de locatie.  



Weddingplanning  
3 maanden voor trouwdag  

Vervolg  





Bedankjes  Bedankjes worden aan het eind van de  
trouwdag aan gasten meegegeven als dank  
voor hun aanwezigheid en bijdrage aan een  
mooie dag.  

Dit kan iets lekkers, een presentje, een  
kaartje etc. zijn. Wellicht met een  
persoonlijke note. Houdt wel rekening  
met de jaargetijde waarin de trouwdag  
plaatsvindt.  





Menukaarten  Indien je gedrukte menu- en naamkaarten wil,  
kun je deze laten drukken. Spreek met de  
locatie af wat de keuzemogelijkheden zijn of  
wat het menu inhoud.  





Weddingplanning  
2 maanden voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Uitnodigingen  Uitnodigingen versturen  





Tafelschikking  Het is belangrijk om de tafelindeling nu  
definitief te maken. Doe je het traditioneel of  
naar eigen idee? De bruidegom neemt links van  
de bruid plaats. Naast de bruid zit de vader van  
de bruidegom en naast de bruidegom zit de  
moeder van de bruid.  
De vader van de bruid en de moeder van de  
bruidegom zitten tegenover het bruidspaar.  

De bruidsmeisjes en –jonkers nemen  

plaats naast de schoonouders. De rest  

van de familie neemt plaats op leeftijd.  

Naast de ouders nemen de vrienden  

plaats. Dames en heren zitten  

afgewisseld en niet naast elkaar.  





Reisverzekering  Afsluiten reisverzekering  





Trouwringen  Zijn jullie verloofd, laat de ringen rond deze tijd  
dan graveren met de trouwdatum  





Kerk  Indien de ceremonie in de Kerk plaatsvindt, is  
het programmaboekje een belangrijk  
onderdeel.  

Zorg ervoor dat het draaiboekje tijdig  
klaar is en overhandig de exemplaren  
aan de ceremoniemeester. Deze  
kunnen uitgedeeld worden  
bijvoorbeeld bij de ingang van de Kerk  
aan de gasten  





Kadolijst  Op een lijstje kun je bijhouden wie wat heeft  
gegeven om hier later in een persoonlijk briefje  
voor te kunnen bedanken  

Vraag aan de ceremoniemeester of zij  
een dergelijk lijstje wil bijhouden wie  
wat heeft gegeven. Jullie hebben er op  
dat moment geen tijd voor.  





Bloemist  Deze periode worden corsages, bruidsboeket  
en eventueel boeketten voor de bruidsmeisjes  
besteld worden.  

Vaak regelt het vervoerbedrijf eigen  
bloemversiering. Indien dit niet het  
geval is, kun je dit meteen bij de  
bloemist regelen.  





Bruidsstoet  Volgorde van de bruidsstoet moet bekend zijn  





Receptieboek  Een receptieboek kan aangeschaft worden.  
Enkele alternatieven zijn een wensenboom,  
schilderijlijsten met kleuren stiften en  
plakversieringen, vingerafdrukken met naam  
eronder etc.  



Weddingplanning  
1 maand voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Gasten  Definitief aantal gasten doorgeven aan locatie  
ter voorbereiding voor de keuken.  

Het is handig om meteen de namen  
van de gasten door te geven die  
speciale wensen hebben of diëten  
volgen.  





Draaiboek  
trouwdag  

Het draaiboek kun je zelf in elkaar zetten of  
laten maken door de ceremoniemeester.  

Noteer hierin namen van leveranciers,  
contactpersonen met bijbehorende  
telefoonnummers. Daarnaast een  
tijdsplanning met alle bezigheden,  
optredens etc.  





Draaiboek  
Kerk  

Indien je een kerkelijke ceremonie hebt  
geregeld, is het handig om een paar weken van  
tevoren het draaiboekje een keer met de  
geestelijke door te nemen.  





Draaiboek  
Stadhuis  

Indien je voor de gemeente of het Stadhuis  
trouwt, is het handig om een paar weken van  
tevoren het gemeentelijke gedeelte van het  
draaiboek een keer met de BABS (Bijzondere  
Ambtenaar van de Burgelijke Stand) door te  
nemen.  





Bruidskleding  De kleding wordt door zowel bruid als  
bruidegom doorgepast.  

Eventuele aanpassingen kunnen nog  
gedaan worden.  





Huwelijksreis  Maak alvast een lijst met alle benodigde spullen  
voor de huwelijksreis.  





Bruidskinderen  Bruidskinderen, voor al de jongere, krijgen  
meer zelfvertrouwen als ze duidelijk weten wat  
er van ze wordt verwacht.  

Oefen dit een paar keer op een  
gezellige manier met wat drinken en  
lekkers erbij. Ze krijgen hierdoor een  
positief en goed beeld van wat zij voor  
rol spelen op de trouwdag en leven zo  
ook meer naar de trouwdag toe.  





Weddingplanning  
2 weken voor 
trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Tips / opmerkingen Check  





Draaiboek  Neem het draaiboek met de ceremoniemeester  
door. Alles moet tot in de puntjes gepland zijn  
en de ceremoniemeester neemt deze taak op  
zich.  

Laat het iemand van buitenaf doen  
zodat alle vrienden, familie en andere  
gasten alleen maar hoeven te genieten  
van jullie trouwdag. Een  
weddingplanner is hiervoor een optie.  





Bruidsschoenen  Het is handig om de bruidsschoenen in huis  
alvast een beetje in te lopen.  





Kadootjes  Kadootjes kopen voor bruidskinderen en  
anderen die jullie helpen tijdens jullie  
trouwdag.  





Speech  Het is traditioneel dat de bruidegom een  
speech voordraagt voor het diner. Neem even  
de tijd om deze te schrijven.  

Vergeet niet om de (beide) ouders te  
bedanken, de bruidskinderen,  
ceremoniemeester etc. Aan het eind  
wordt er getoost en gaat het diner van  
start.  



Weddingplanning  
1 week voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Eigen opmerkingen check  





Schoonheids-  
specialiste  

Neem nog een lekkere schoonheids- en  
manicure behandeling zodat je een uitgeruste  
en frisse look hebt als goede basis voor kapsel  
en visagie.  

Gebruik alleen bekende producten om  
eventuele allergische reactie te  
vermijden.  





Nabellen  Alle reserveringen nabellen en nalopen.  





Draaiboek  Draaiboek met de ceremoniemeester nog een  
keer goed doornemen nadat alle leveranciers  
zijn nagebeld.  

 
 





Doorpassen  Bruidsjurk met –lingerie doorpassen, zeker als  
deze toch nog een aanpassing heeft gehad  





Tasje  Alle spulletjes verzamelen voor in je  
bruidstasje; extra panty’s, spiegeltje, beetje  
onderhoudsmake-up, zakdoekjes,  





Huwelijksreis  Alle reispapieren zijn in orde en  
reisbenodigdheden liggen alvast klaar.  
Eventueel alleen nog kleding toevoegen  





Kapper  Bruidegom gaat deze week naar de kapper  





Route  Check de route nogmaals naar alle locaties.  
Staat er ook geen aankomende opbrekingen  
gepland? De route kan nog aangepast worden  





Paraplu  Zet minimaal 2 paraplu’s klaar  





Versnapering  Zorg ervoor dat er, indien iedereen zich  
verzamelt bij het huis van de bruid, een hapje  
en drankje klaarstaat voor de gasten.  





Trouwringen  De trouwringen kunnen afgehaald worden deze  
week. Nog even doorpassen. Is de ringkussen  
geregeld?  



Weddingplanning  
1 dag voor trouwdag  





Onderwerp  Omschrijving  Eigen opmerkingen Ja/nee  





Klaarleggen  Leg de kleding klaar, alle accessoires worden  
erbij gelegd, bruidstasje met spulletjes, je  
favoriete luchtje, de ringen, het bruidsboeketje,  
de bedankjes, tas voor overnachting bruidssuite  
/ hotelkamer,  





Inhoud tasje  
bruid  

Een extra panty, zakdoekjes, handendoekjes,  
make-up, luchtje, deo’tje, portemonnee met  
contant geld.  





Contant geld  Het is makkelijk om wat contant geld bij je te  
hebben als tip of fooi voor bepaalde  
leveranciers  





Nagels  Eventueel nog nagels lakken (of laten doen  
door bijvoorbeeld een nagelstudio)  





Uitrusten  De zenuwen gieren door je lichaam, maar  
probeer toch op tijd naar bed te gaan.  

Hoe beter uitgerust je bent, des te  
meer energie er is voor de grote dag!  





Mobiel  Zorg ervoor dat er een mobiel voor de  
ceremoniemeester volledig opgeladen klaarligt  
of zij/hij een eigen mobiel oplaadt.  

Bel dit voor alle zekerheid even na.  





Weddingplanning  
Het is zover… ‘de trouwdag !’  

Vanzelfsprekend is een trouwdag altijd heel persoonlijk. We kunnen dan ook moeilijk een draaiboek maken voor een  
trouwdag op maat. Zonder tijdsplanning en in grote lijnen is hieronder een algemene trouwdag beschreven.  




Onderwerp  Omschrijving  Eigen opmerkingen Ja/nee  





Praktisch  Wie ontfermt zich over het het thuisfront als de  
bruid weg is?  

Vergeet niet de sleutel te geven aan de  
ceremoniemeester die deze beheert.  





Visagie  Bezoek aan visagie (of thuis)  





Kapper  Bezoek aan kapper (of thuis)  





Foto’s  Fotograaf komt langs en maakt foto ’s  





Aankleden  Bruid kleed zich thuis aan  





Decoratie  Laatste hand aan decoratie bij verzameladres  
(ballonnen of andere versiering)  





Verzamelen  Alle daggasten verzamelen zich bij de  
bruidegom  





Ontmoeting  De bruidegom arriveert om de bruid op te  
halen  





Corsages  Corsages worden uitgedeeld, evenals bloemen  
of versiering voor de auto’s  





Versnapering  Alle gasten krijgen een hapje en een drankje  
voor tussendoortje  





Meenemen  Ceremoniemeester neemt ringen, draaiboek en  
gastenlijst mee.  





Trouwstoet  Volgens afgesproken indeling vervolgt de  
trouwstoet zijn weg naar de locatie voor het  
ceremoniële onderdeel  





Locatie receptie  Hierna in dezelfde stoet naar de locatie voor de  
receptie.  

Als alle gasten aanwezig zijn, wordt de  
taart aangesneden door bruidspaar.  



Weddingplanning  
Het is zover… ‘de trouwdag !’  

Vervolg voorbeeld indeling trouwdag  





Fotoshoot  De fotograaf gaat met het bruidspaar op stap  
voor een fotoreportage  





Gastenopvang  Tijdens de fotoreportage worden de gasten  
vermaakt door bijvoorbeeld een workshop of  
entertainer (bijv. goochelaar). Eventueel een  
optreden met de poppenkast of ballonvouwer  
voor de kinderen. Het is een goed idee om  
eventueel een kinderhoekje in te laten richten  
met wat speelgoed, kleurpotloden, kleurplaten  
(met ‘trouwen’ als onderwerp) etc.  





Receptie  Aanvang receptie, waarbij ceremoniemeester  
ervoor zorgt dat het receptieboek, de  
enveloppendoos en de kadotafel klaar staan  
voor gebruik  





Diner  Aansluitend vindt het diner plaats met de  
gasten. Tijdens dit diner is het soms al mogelijk  
om een compilatie van flimpjes en foto’s op  
groot scherm te kunnen bekijken, indien hier  
met de foto- en/of videograaf vooraf afspraken  
over zijn gemaakt  





Feestzaal  In de feestzaal wordt alles gereedgemaakt voor  
gebruik. De ceremoniemeester zorgt ervoor dat  
deze wordt ingericht zoals afgesproken;  
decoratie, inrichting, muziek/band stationeert  
zich etc.  





Opening feest  Bij de opening van het feest betreed het  
bruidspaar de dansvloer als eerste. Afhankelijk  
van het soort dans doet de hele zaal hier  
uiteindelijk aan mee of wordt een voor een  
iedereen de dansvloer op gevraagd.  





Weddingplanning  
Het is zover… ‘de trouwdag !’  

Vervolg voorbeeld indeling trouwdag  





Afsluiting feest  Als afsluiting zal de bruidegom een speech  
houden en een ieder te bedanken voor hun  
aanwezigheid. Speciale bedankjes gaan altijd uit  
naar de ouders en schoonouders, de  
bruidskinderen, getuigen en ceremoniemeester.  
Hiervoor zijn vaak ook nog cadeautjes weg te  
geven  

Tijdens het feest is het niet altijd  
mogelijk om iedereen te spreken. Een  
speech aan iedereen aan het eind van  
het feest is een goede optie. Een ander  
idee is om iedereen een knipperend  
lichtje op te doen en deze uit te laten  
zetten wanneer  





Traktatie  Tot slot wordt iedereen nog voorzien van een  
bakje koffie met een macaron of petit fourtje of  
bonbons.  

De ceremoniemeester geeft aan wat  
nu verder de bedoeling is en doet het  
slotwoord.  





Bruidspaar weg  Het bruidspaar verlaat de locatie als eerste. Zij  
gaan op stap naar hun bruidssuite  





Bedankjes  Bij het verlaten van de zaal worden alle gasten  
voorzien van een bedankje nadat het  
bruidspaar de locatie al heeft verlaten.  

De ceremoniemeester deelt de  
bendankjes uit. Een bedankje kan een  
leuk cadeautje zijn, maar ook  
bijvoorbeeld een lege snoepzak die  
gevuld kan worden bij een ‘candybar’  
of een zakje bruidssuikers etc.  





Opruimen  Locatie wordt opgeruimd en cadeaus en  
enveloppendoos worden door de  
ceremoniemeester, of een ander hiervoor  
aangewezen persoon bewaard.  

Maak hiervoor eerst een foto van de  
cadeautafel om eventuele  
misverstanden uit de weg te gaan  





Huwelijksreis  Na de nacht in de bruidssuite gaat het  
bruidspaar naar huis en pakt de spullen om te  
gaan vertrekken naar hun reisbestemming  

Eventueel ook prettig om de reis pas  
een paar dagen later plaats te laten  
vinden. Zo heb je wat meer rust  
voordat je je in het volgende avontuur  
stort en kun je nog even lekker  
nagenieten  

Het is erg attent om ong. 3 – 5 weken na de trouwdag nog een bedankbriefje te sturen naar alle gasten. Hierin bedank je  
voor de mooie cadeaus en hun bijdrage aan een onvergetelijke dag. Tussendoor is het ook vaak grappig om bijvoorbeeld  
per mail of via Social Media een foto van jullie samen te sturen vanaf je vakantiebestemming.  

We hopen dat deze planning je een idee heeft kunnen geven van hoe een bruiloft in grote lijnen georganiseerd wordt.  
Deze planning heeft tot doel inzicht te geven in het organiseren van alle onderdelen die uiteindelijk in een climax  
samenkomen op jullie: ‘mooiste trouwdag van je leven’. Succes ermee ! 

 


