
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
WAUW! Jullie gaan trouwen, wat gaaf! Het plannen van je bruiloft is ontzettend 
leuk, maar er komt best wel wat bij kijken. Dankzij deze checklist heb je een 
duidelijk overzicht van alle to-do’s. In dit voorbeeld plan je je bruiloft in twaalf 
maanden, maar je kan de checklist natuurlijk altijd aanpassen naar je eigen 
wensen. Wil je trouwen in het buitenland, op een populaire locatie in Nederland 
of heb je bijvoorbeeld een fotograaf in gedachte die je persé op je bruiloft wil 
hebben? Dan is het slim om wat eerder te beginnen met het plannen. Let the 
planning begin! 
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o Bedenk samen hoe jullie droombruiloft er in grote lijnen uit moet zien. 
Wat willen jullie absoluut wel en wat zeker niet? 

o Bepaal jullie trouwdatum. 
o Bepaal jullie budget. 
o Ga op zoek naar de perfecte locatie(s) voor jullie trouwdag. 
o Stel jullie gastenlijst samen. Is de locatie die jullie op het oog hebben 

geschikt voor het aantal gasten?  
o Pinterest is ideaal om inspiratie op te doen voor de styling van jullie 

grote dag, hier kan je uren rondstruinen. Verzamel al je inspiratie op een 
moodboard. 
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Ga op zoek naar de leukste leveranciers die goed bij jullie en jullie stijl passen. 
Kunnen jullie hierbij wel wat hulp gebruiken? Ik heb een groot netwerk vol 
fantastische leveranciers tot mijn beschikking en weet dus altijd de perfecte 
match voor jullie te vinden. 
 
Wat heb je nodig? 

o Trouwambtenaar 
o Fotograaf (en eventueel videograaf) 
o Haarstylist & visagist 
o DJ of band 

 
 

o Bespreek met elkaar wie jullie als ceremoniemeester willen en bedenk 
alvast een leuke manier om hem of haar te vragen voor deze speciale 
taak. Houd er rekening mee dat de ceremoniemeester voor én op jullie 
trouwdag heel druk zal zijn met de organisatie. Wil je ervoor zorgen dat 
hij of zij ook optimaal kan genieten? Ga dan voor een professionele 
ceremoniemeester.  

o Vraag jullie getuigen. 
o Verstuur jullie save the dates. 
o Maak een voorlopig draaiboek voor jullie trouwdag. 
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o Yesss! Tijd voor misschien wel het leukste deel van de voorbereidingen 

voor jou als bruid: het uitzoeken van je trouwjurk. Vergeet hierbij niet 
ook schoenen en accessoires uit te zoeken. 

o Check bij de gemeente welke papieren er nodig zijn voor jullie huwelijk. 
o Zorg ervoor dat jullie van alle geboekte leveranciers schriftelijke 

overeenkomsten hebben. 
o Bespreek op de gekozen locatie(s) uitgebreid jullie wensen voor de 

ceremonie, het diner en het feest. 
o Pas jullie draaiboek aan wanneer nodig en besprek deze met jullie 

ceremoniemeester.  
o Bestel (en proef, yesss!) jullie bruidstaart. 
o Maak een stylingsplan voor jullie bruiloft. Hebben jullie een stylist nodig 

of kunnen jullie dit zelf regelen? 
o Denk na over het bruidsboeket en alle overige bloemen die jullie nodig 

hebben. Bekijk welke bloemist het best bij jullie wensen aansluit. 
o Ga alvast op zoek naar de perfecte trouwkaart. Ook is het heel leuk om 

een ‘wedding website’ te (laten) maken, zodat jullie gasten alle info over 
jullie bruiloft hier makkelijk kunnen terugvinden. 

 
Inmiddels zijn de duurste zaken geregeld, hoeveel budget is er nog over voor de 
andere dingen? Bekijk nogmaals jullie budget en pas deze iets aan wanneer 
nodig en mogelijk. 
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o Tijd voor de bruidegom om ook zijn outfit uit te gaan zoeken. 
o Wanneer jullie bruidskinderen hebben, dan is dit een mooi moment om 

ook de kleding voor hen uit te zoeken. 
o Ga op zoek naar de mooiste trouwringen. 
o Plan een proefsessie in voor je haar & make-up. 
o Hebben jullie al nagedacht over de bestemming van jullie huwelijksreis? 

Check ook meteen of je paspoort nog geldig is en welke visums en 
vaccinaties er nodig zijn.  
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o Bestel jullie trouwkaarten. 
o Hebben jullie al nagedacht over het overige drukwerk zoals 

menukaarten, naamkaartjes en een welkomstbord? 
o Ga in ondertrouw bij de gemeente. Dit kan op z’n vroegst 1 jaar voor 

jullie huwelijksdatum. 
o Regel het trouwvervoer. 
o Mochten jullie de huwelijksnacht in een hotel willen verblijven, dan is dit 

een mooi moment om dat te boeken.  
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o Verstuur jullie trouwkaarten. 
o Herbevestig alle afspraken met jullie locatie(s) en leveranciers. 
o Maak het definitieve draaiboek. 
o Ga op zoek naar een mooi gastenboek, zodat al jullie gasten tijdens de 

bruiloft een berichtje voor jullie kunnen achterlaten.  
o Maak een tafel indeling voor het diner.  
o Loop je trouwschoenen alvast in, dit voorkomt een hoop ellende en 

blaren op je trouwdag.  
o Willen jullie bedankjes meegeven aan jullie gasten als aandenken aan 

jullie bruiloft? Bestel deze dan nu. Ook is het leuk om jullie getuigen en 
ceremoniemeester een mooi cadeau te geven om ze te bedanken op 
jullie grote dag. 
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o Neem nogmaals contact op met de locatie(s) en leveranciers. Weet 

iedereen goed wat er van hem/haar verwacht wordt? Loop alle 
afspraken nog een keer na. 

o Geef het uiteindelijke aantal gasten door aan jullie locatie(s). 
o Bespreek nogmaals uitvoerig het draaiboek met jullie ceremoniemeester. 

Is alles duidelijk?  
o Pas voor de laatste keer de trouwjurk en het trouwpak. 
o Gaan jullie meteen na de bruiloft op huwelijksreis? Pak nu dan alvast je 

koffer in. 
o Leg jezelf in de watten, breng een bezoekje aan de kapper en boek lekker 

een gezichtsbehandeling, manicure en pedicure. 
 
Tijd voor de laatste checks! Hebben jullie alles in huis voor de grote dag? 

o Trouwringen 
o Trouwjurk, schoenen en accessoires 
o Trouwpak, schoenen en accessoires 
o Bedankjes 
o Gastenboek  
o Drukwerk 
o …………………..  
o …………………..  
o ………………….. 

 

Jullie hebben er zo lang naar uitgekeken en eindelijk is het nu zover. Tijd om jezelf 
en jullie gasten eens helemaal in de watten te laten leggen. Ik weet het, het klinkt 
heel cliché, maar geniet echt van elk moment, elkaar en jullie lieve gasten. Ik 
hoop dat het de bruiloft wordt waar jullie altijd van hebben gedroomd! 

Breekt het zweet je uit bij het zien van deze checklist en alle to-do’s? Stuur me 
een mailtje of bel me even, dan kijken we samen wat ik voor jullie kan betekenen. 

 

 

 


