
Hartelijk gefeliciteerd met jullie verloving!

De bruiloft is voor veel paren – naast de geboorte van een kind – 
de belangrijkste gebeurtenis in het leven. 

Jullie bruiloft gaat tot de mooiste momenten behoren in jullie leven, begin daarom 
zo vroeg mogelijk met het maken van een planning. Het is belangrijk dat beide 
partners hun wensen en ideeën inbrengen. Willen jullie een klein tuinfeest met 

alleen de naaste familie en vrienden of moet het een pompeus trouwfeest in een 
dichtbijgelegen kasteel of slot worden? Afhankelijk van de populariteit van de door 

jullie gewenste locatie en de desbetreffende dienstverleners, moeten jullie deze 
vroeg aanvragen en de datum reserveren. 

Wanneer jullie de trouwplanning zelf op jullie nemen, geeft deze checklist een goed 
overzicht van wat er moet gebeuren en waaraan jullie moeten denken.

BRUILOFT-CHECKLIST
De grote



12 - 9 MAANDEN VAN TEVOREN OF ZO VROEG MOGELIJK

De wijze waarop jullie willen trouwen kiezen

 Burgerlijke trouw / kerk / bruiloft in het buitenland / anders

Over een datum nadenken en trouwdatum vastleggen 

Datum met de burgerlijke stand / kerk afspreken

Stijl en kader van het feest vastleggen

Volgorde van het bruiloftsfeest en de omvang bespreken 

 Verlovingsfeest / vrijgezellenfeest / bruiloft

Bespreken van de mogelijkheden voor een locatie

Voorlopige gastenlijst opstellen

Budget vastzetten en kosten incalculeren

Getuigen kiezen 

Bruiloftsordner met kalender aanleggen

Organisatiestrategie vastleggen en opdrachten aan getuigen en familie geven

Inspiraties voor de bruiloft en bruidsjurk opdoen 

 Bruiloft beurzen / online of in een bruidswinkel

Laat je op onze bruiloftspagina’s inspireren: artikelserie bruiloft plannen

onze trouwdag:

bruid: bruidegom:

NOTITIES

Nr.:

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/bruiloft-plannen-raadgever


Save-the-date-kaarten knutselen, tekstschrijven, versturen

Vakantie bij de werkgever aanvragen – voor en na de bruiloft / wittebroodsweken

Huwelijksreis plannen: tijdpunt, bestemming, duur, kosten, reis boeken 

 Eventuele paspoorten of een visum aanvragen, inentingen nemen etc. 

Locatie bezichtigen en reservatie

Bruidsjurk uitzoeken en passen

Schoenen en passende accessoires kopen

Dienstverleningen reservatie en wensen afspreken

 Catering 

 Fotograaf 

 Bloemist 

 Muziek 

 Bakker 

Nr.:

Nr.:

Nr.:

Nr.:

Nr.:

NOTITIES

7 - 9 MAANDEN VAN TEVOREN



6 MAANDEN VAN TEVOREN

Nodig voor het trouwen: 

 Burgerlijke stand: geboorteakte, ID-kaart of paspoort, 

 voorleggen van attest van de notaris 

 Kerk: doopbewijs, ID-kaart, trouwakte en bewijs van ondertrouw van de burgerlijke stand

Ringen uitzoeken

 Gravering afspreken, eventueel een afspraak maken om zelf ringen te smeden

Overnachting en transport van het bruidspaar organiseren en boeken

Overnachtings- en transportmogelijkheden voor gasten opsommen en de reservatie regelen

Wanneer gewenst: afspraak bij de notaris maken voor het huwelijkscontract

NOTITIES



5 - 3 MAANDEN VAN TEVOREN

Cadeauwensen organiseren

 Wenslijst online delen of een cadeautafel in een lokale winkel samenstellen

Trouwuitnodigingen maken en versturen

Afspraken met priester/pastoor 

 Voorbereidingsgesprekken, liederen, teksten

 Geloftes, muziek tijdens de kerkdienst

Afspraken met burgerlijke stand en/of ambtenaar die jullie trouwt 

 Toespraak, muziek

Trouwpak voor de bruidegom kiezen (moet bij de bruidsjurk passen)

Outfit voor de burgerlijke stand uitkiezen

Bruidsmeisjes gewenst? Bruidsmeisjes benoemen en outfits uitkiezen

Bloemenkinderen uitzoeken en kleding kiezen (in overleg met de ouders)

Organisatie van de toe- en afzeggingen – de gastenlijst bijhouden

Trouwversieringen plannen, bestellen en in opdracht geven

Danslessen boeken wanneer nodig en gewenst

Nr.:

NOTITIES

Nr.:



3 MAANDEN VAN TEVOREN

Trouwkrant gewenst? Opdrachten verdelen

Getailleerde afspraken met dienstverleners maken (verhuurder van de locatie, cateraar etc.)

Bedank cadeautjes voor de gasten maken / organiseren / bestellen

Iets regelen voor het vermaak van de kinderen tijdens de bruiloft

 (Trouwtekenboek, schminken, externe kinderoppas)

Voor de kerk trouwen

 Huwelijksvoorbereidingsles gehad?

 Uiteindelijke afspraak met pastoor/priester voor het verloop van de kerkdienst maken

Trouwkaarsen maken of bestellen

NOTITIES



2 MAANDEN VAN TEVOREN

Bruidsjurk nogmaals aantrekken en eventuele aanpassingen doen

Proefkapsel en proef-make-up doorvoeren

Dienstverleners het definitieve aantal gasten doorgeven

Tijdplan voor de trouwdag opstellen

 Aankomsttijden

 Ontvangst

 Fotosessies 

 Maaltijden

 

Tafels en zitplaatsen indelen

Printopdrachten

 Tafelkaartjes

 Menukaarten

 Programmaboekjes of boekje met het verloop van de kerkdienst

 

Kostenplanning doornemen: rekeningen vergelijken, aanbetalingen en borg betalen

Gastenboek regelen

Trouwrede voorbereiden

Noodgevalboks voor de bruiloftsgasten samenstellen

 Verfrissingsdoekjes op de toiletten, deodorant etc. 

Bruiloftsdans oefenen

NOTITIES



2 WEKEN VAN TEVOREN

Definitieve afspraken met getuigen/familie maken

 Contactgegevens van de dienstverleners geven, opdrachten verdelen 

 (zoals de begroeting van de gasten, cadeaus beheren etc.)

Definitieve afspraken met dienstverleners maken

Tijdsverloop van de bruiloft, bijzondere wensen, zijn alle afspraken schriftelijk bevestigd?

 Locatie

 Restaurant/cateraar

 Fotograaf

 Muzikanten en showprogramma

 Bloemist

 Bruidskapsel en cosmetica 

Trouwversieringen checken: is alles geleverd? Eventueel decoratie knutselen en samenstellen

Schoenen voor de trouwdag inlopen

Trouwen voor de kerk: generale repetitie in de kerk

De checklijst opnieuw doornemen

NOTITIES



Noodgevaltas pakken: 

 Zakdoekjes

 Extra panty

 Make-up

 Haarlak

 Kam 

 Deodorant

 Verfrissingdoekjes

 Naaisetje

 Veiligheidsspelden

 Kleingeld

 Waterflesje

 Kauwgum of snoepjes

 (Blaren-)pleister 

Voorbereidingen voor de huwelijksreis (documenten klaarleggen, koffer pakken)

Kleding klaarleggen, ringen ophalen en op een veilige plek bewaren

Weerbericht bekijken, slecht-weer-alternatief doornemen

Toegangswegen naar de verschillende locaties controleren

 Eventueel de gasten over werkzaamheden en omleidingen informeren

Termijnen voor rekeningen en alles wat gehuurd is checken

1 WEEK VAN TEVOREN

NOTITIES



1 - 2 DAGEN VAN TEVOREN

Locatie inrichten en versieren

NOTITIES

OP DE DAG VAN DE BRUILOFT 

Goed ontbijten, druivensuiker meenemen, veel drinken

Styling: bezoek aan de kapper, make-up, aankleden

Bloemen ophalen of laten leveren

Trouwringen meenemen / niet vergeten

Belangrijk: rustig blijven

Geniet van jullie bijzondere dag!



De trouwlocatie opruimen

Op huwelijksreis gaan en van de wittebroodsweken genieten

Cadeautjes uitpakken, kaartjes lezen

Gehuurde spullen teruggeven

Overzicht van de rekeningen: open rekeningen betalen, borgen terugkrijgen

Bedankkaartjes: foto’s kiezen, tekstschrijven, laten printen, versturen

Naamsverandering meedelen

 (Overheid, banken, verzekeringen, ziektekostenverzekering, arbeidsgever, verhuurder, 

 federaties, andere contracten, etc.)

Naambordjes bij de bel en op de brievenbus veranderen

Nieuw e-mailadres voor officiële aanleidingen, zoals sollicitaties o.a., aanmaken

Actuele verzekeringen controleren en eventueel veranderen

Foto’s kijken en in herinneringen zwelgen

 Eventueel foto’s uitzoeken en een fotoboek maken

Van het leven als getrouwd stel genieten! 

NA DE BRUILOFT

NOTITIES


