
Vertel iedereen dat jullie gaan trouwen.
Get inpsired! Maak een Pinterest bord.
Kies een trouwdatum uit.
Maak een lijst met trouwlocaties.
Bepaal samen een budget. 
Maak een gastenlijst.
Maak een afspraak met een notaris. 
Bruiloftverzekering afsluiten? 
Weddingplanner inschakelen?  
Vraag iemand als ceremoniemeester.
Vraag je getuigen.
Stuur je gasten een Save the Date kaart. 
Je kunt alvast in ondertrouw gaan.
Regel een BABS/ trouwambtenaar. 

Vraag vrije dagen aan bij je werkgever.
Controleer je paspoort/visa.
Sluit een reisverzekering.
Regel eventueel vaccinaties. 
Maak of laat trouwuitnodigingen maken 
 

checklist
1 jaar voor de bruiloft

4 maanden voor de bruiloft

6 maanden voor de bruiloft

Maak een wensenlijst voor cadeaus
Pas je trouwkleding nog een keertje
Misschien nog een paar danslessen nemen? 
Programma doornemen met  jullie
ceremoniemeester of weddingplanner. 
Maak alvast het draaiboek. 
Stel de definitieve gastenlijst vast 
Verstuur je trouwuitnodigingen met RSVP 
Maak of bestel bedankjes voor je gasten.  
Ga shoppen voor (of maak zelf) decoraties.  
Regel trouwvervoer.

wedding

flip

Dé meest complete: 

Van 1 jaar tot 1 dag vóór de bruiloft

Kies een bruiloft thema.
Huur een trouwfotograaf (en videograaf). 
Regel een DJ of band. 
Ga shoppen voor trouwkleding.
Ga shoppen voor trouwringen.
Proef en bestel je bruidstaart of sweet table.  
Doe een tussentijdse check op je budget.
Regel jullie huwelijksreis.
Reserveer een bruidssuite.

https://nl.pinterest.com/WeddingspacesNL/
https://weddingspaces.com/nl/trouwlocaties/
https://weddingspaces.com/nl/inspiratie/kosten-bruiloft/
https://weddingspaces.com/nl/inspiratie/ik-ben-ceremoniemeester/
https://weddingspaces.com/nl/inspiratie/in-ondertrouw-gaan-de-opmaat-naar-de-grote-dag/


Maak een afspraak voor een proefkapsel.
Maak een try-out afspraak bij een visagiste 
Maak vervolgens de definitieve afspraken
Bestel de bloemen voor decoratie, corsages
en je bruidsboeket
Neem je RSVP lijst door. 
Stuur een herinnering.
Neem je draaiboek nog een keertje door.
Neem met de BABS de ceremonie door 
Bel met leveranciers en check de afspraken. 
Doe ook zo’n check met de trouwlocatie(s)
Maak een tafelschikking en naambordjes. 
Schrijf je geloften, of maak een opzetje.
Koop een gastenboek. 
Haal je trouwringen op. 

2-3 maanden voor de bruiloft

Leg al je belangrijke spullen klaar.
Pak een noodgevallen tas in.
Zorg voor een wekker én back-up wekker 
Lekker bijtijds naar bed! 

Bel nog een laatste keer met jullie
leveranciers en check de afspraken. 
Houd rekening met een vrijgezellenfeest. 
Bruidegom(s) naar de kapper.
Geloften af ronden en oefenen.
Neem alles nog een keer door met je
ceremoniemeester of weddingplanner. 
Schrijf een tafelspeech 
Hoe wordt het weer? Paraplu’s of waaiers
regelen?
Koffers pakken voor jullie huwelijksreis
Ga naar de schoonheidsspecialiste.
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Geef het definitieve aantal gasten door aan
de trouwlocatie(s).
Doe de laatste draaiboek check.
Pas nog een keer jullie bruidskleding
Loop je schoenen alvast in.  

Notes:

Happy checking

1-2 weken voor de bruiloft

1 dag voor de bruiloft

Geniet van je trouwdag! 


