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WENSEN & VERWACHTINGEN  

Ga er eens een avondje gezellig samen voor zitten om te bespreken hoe jullie de trouwdag voor 
ogen hebben, wat jullie belangrijk vinden, maar ook wat jullie niet willen. Hiermee leg je direct 
een basis voor de organisatie van jullie trouwdag. Omdat je zo al voor bepaalde wegen kiest 
zullen er daardoor ook een aantal afvallen en is de richting gezet.  

Over het algemeen genomen is het prettig om in ieder geval een indicatie of idee te kunnen 
geven op de volgende punten: 

De gastenaantallen (gastenlijst) 
Hoeveel daggasten (inclusief jullie zelf!) hebben jullie? 
Hoeveel kinderen zullen er aanwezig zijn? 
Hoeveel avondgasten (en/of receptie gasten) hebben jullie? 

Waar willen jullie trouwen? 
Willen jullie in het binnen- of buitenland trouwen? Of wellicht weten jullie al een plaats of 
locatie waar jullie dit willen. 

Een sfeerimpressie 
Het is goed om met je verloofde ook een letterlijk beeld te vormen bij de gewenste sfeer die 
jullie willen neerzetten. Dit is meer een afbeelding die gevoelsmatig de sfeer weergeeft dan een 
afbeelding die letterlijk laat zien wat je wilt/mooi vindt. Meestal is het daar nog te vroeg voor 
omdat de locatie (die nog gevonden of geboekt moet worden) een grote invloed zal hebben 
op de daadwerkelijke sfeer en stijl. Ik adviseer vaak om op Pinterest te kijken en ook een ‘bord’ 
aan te maken met afbeeldingen voor jullie bruiloft. Zo kan je altijd weer terug naar de 
opgeslagen plaatjes en deze gemakkelijk met anderen delen. 
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LOCATIE(S) 

De trouwlocatie (of meerdere locaties) is meestal de meest bepalende beslissing als het gaat  
om de sfeerbepaling, de mogelijkheden maar ook voor het vasttellen van een budget. Ik 
adviseer om naar minimaal 3 locaties te gaan kijken ook al ben je al ‘verliefd’ geworden op een 
locatie. Het is namelijk belangrijk om te achterhalen of de locatie ook jullie wensen kan 
realiseren, de mogelijkheden die ze bieden en de restricties die ze hebben. Ook zal je de 
verschillen opmerken van de ene en de andere locatie en kom je er sneller achter wat je 
aanspreekt en wat niet.  Ik stel vaak voor om samen naar een Open Toptrouwlocatie Route te 
gaan. Dit kan zowel met als zonder je daarvoor aan te melden. Zo’n vijf keer per jaar doen vele 
trouwlocaties hieraan mee om hun locatie te laten zien aan aanstaande bruidsparen. Vaak zijn 
deze locaties al zo opgesteld en/of gedecoreerd in een bruiloft-setting waardoor je een goed 
beeld krijgt van hoe dit mogelijk op jullie trouwdag eruit kan komen te zien. Dit is een leuk 
uitstapje en tevens efficiënt! 

 

Vraag bij de potentiële trouwlocatie naar een mogelijk (jaarlijks) evenement dat in de omgeving 
op of rondom jullie trouwdatum zal plaatsvinden. Deze kunnen voor  eventuele geluidsoverlast 

en/of verkeershinder zorgen. Check ook online of je daarover iets kan vinden. 

Het is handig om voorafgaand aan een locatiebezoek een vragenlijst te maken. Zo kun je 
bijvoorbeeld direct zien wat er op een locatie mogelijk is maar kom je ook te weten of bepaalde 
dingen niet kunnen die voor jullie wellicht een dealbreaker zijn. Ook kunnen diverse punten van 
invloed zijn op de kosten en krijg je op deze manier een realistischere offerte toegestuurd na 
je bezoek. Voorbeelden van vragen (die vaak vergeten worden) zijn; 

Kunnen wij de locatie exclusief afhuren of is het alleen mogelijk om enkele zalen af te huren? 
Welke tijden zijn daaraan verbonden? Indien exclusiviteit niet mogelijk is wat kunnen jullie 
dan verwachten van andere events, bezoekers en/of hotelgasten? 
Wat is de maximale capaciteit van de locatie/ruimtes? is dit ook echt het maximale en is er 
dan nog wel genoeg (aangename) bewegingsruimte? Is er dan nog ruimte  voor 
bijvoorbeeld een muzikant of een groot bloemstuk? 
Staan er een verbouwingen of interieur wijzigingen van de locatie op de planning voor de 
gewenste trouwdatum? Zo ja, wat zijn de veranderingen die we kunnen verwachten? 
Is het mogelijk om het eten en drinken te komen proeven voordat er een definitief menu 
wordt opgemaakt? 
Zijn er geluidsrestricties buiten en/of binnen? Indien ja, wat is het maximale geluidsniveau 
(in decibel) dat is toegestaan? 
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BUDGET 

Het vaststellen van een budget is vaak ook praktisch zodat er een richtlijn is hoeveel je aan de 
bruiloft wilt en kunt besteden. Het is raadzaam zo’n 5% aan onvoorziene kosten op te nemen. Dit 
kan voor van alles zijn, zoals extra reiskosten van de leveranciers, een extra postzegel die nodig 
is voor de uitnodiging, fooien maar ook voor een last-minute aanschaf van tientallen paraplu’s 
omdat het weer is omgeslagen. 

 

Geen idee wat een bruiloft eigenlijk kost? Om een grove indicatie te krijgen van wat een 
realistisch budget voor jullie zou kunnen zijn, kun je een offerte opvragen bij een potentiële 
trouwlocatie met daarin opgenomen je gastenaantallen, het eten en drinken. Als je dat bedrag 
als 50% gebruikt van het totale budget wat nodig is dan kom je al aardig in de richting. 
Uiteraard is het geheel afhankelijk van jullie keuzes in hoeverre deze indicatie realistisch is.  Als 
jullie bijvoorbeeld kiezen om voor de gehele dag live-muzikanten in te huren dan zal je al 
sneller hoger uitkomen. Maar ook als jullie de gehele dag met een intiem gezelschap zijn, 
bijvoorbeeld in het buitenland, zal deze berekening niet meer passend zijn. De locatie-kosten 
zullen dan veel lager uitvallen maar de reis/verblijfskosten hoger. (Deze indicatie ‘berekening’ is 
exclusief trouwkleding en trouwringen). 

Lopen de kosten te hoog op en ben je op zoek naar besparingen? Dat kan ik me voorstellen 
aangezien een bruiloft veelal de ‘duurste’ (of een van de duurste) dag in je leven zal zijn. Ik raad 
aan om nog eens goed te kijken naar jullie planning of de dag ‘korter’ gemaakt kan worden. Een 
lange dag waarin je alle gasten voorziet van eten en drinken zorgt ervoor dat de F&B kosten een 
aardig deel van jullie budget zullen pakken. Ook het aantal uren die je bij de locatie en de 
leveranciers (zoals een fotograaf) afneemt zijn kostbare uren. Wellicht dat de inlooptijd niet ruim 
1 uur hoeft te duren of dat een receptie korter kan waardoor de dag ook later start. Hiernaast 
merk ik op dat veel bruidsparen ook hun gastenlijst nog eens nalopen om te zien of er gasten 
bij zitten die toch niet de hele dag aanwezig hoeven te zijn… Tot slot kan er ook gekeken 
worden naar minder belangrijke ‘extra’s’ die eruit gehaald kunnen worden zoals bijvoorbeeld 
dat extra grote bloemstuk of een extra glas champagne voor de avondgasten.  

Ik raad af om kosten te besparen door op zoek te gaan naar de ‘goedkoopste’ leveranciers, dit 
kan slecht uitpakken. Je loopt dan een groot risico dat je ook moet inleveren op de kwaliteit of 
betrouwbaarheid van leveranciers en dat wil je niet. Het gaat immers om jullie trouwdag 
waarvan je wilt genieten zonder je zorgen te maken of de leveranciers wel (goed) doen wat is 
afgesproken.  
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PLANNING  

Allereerst begint het vaak met het plannen van de trouwdatum. Tegenwoordig wordt er steeds 
vaker gekeken naar wanneer de locatie, en eventueel de weddingplanner, beschikbaar zijn voor 
het vaststellen van de exacte datum. Weliswaar zijn er altijd voorkeuren in een bepaalde maand 
of seizoen. Het is ook goed om bij jullie directe familieleden en belangrijke vrienden te checken 
of er bepaalde datums zijn die niet uit komen. 

Tot slot nog een andere belangrijke overweging, voordat jullie je trouwdatum gaan vastleggen, 
is het meenemen van de nodige en/of gewenste voorbereidingstijd voor het organiseren van 
jullie bruiloft.  Want wanneer begin je met  het plannen/organiseren van je bruiloft? Gemiddeld 
genomen ligt dat in mijn ervaring tussen de 14 en 9 maanden. Al komt het ook voor dat ik 2 jaar 
van te voren start maar ook 3 maanden voor de trouwdatum. Overigens is binnen 3 af te raden 
omdat je dan echt te weinig tijd hebt om weloverwogen beslissingen te maken en het mede 
daardoor een stressvolle 3 maanden zal worden. Hiernaast is de kans kleiner dat al jullie 
dierbaren ook aanwezig kunnen zijn en je de leveranciers kunt vinden die nog beschikbaarheid 
hebben. Wat een goed moment voor jullie is hangt af van wat jullie prettig vinden. Vind je het 
leuk om alles eerst uit te zoeken en het internet af te speuren naar leuke ideeën en vind je het 
fijn alles met diverse personen te bespreken, te overleggen en eventueel nog te heroverwegen 
dan is een langere aanlooptijd van zeker 1 jaar voor datum meer passend. Maar als je juist 
houdt van snelle afstemming, je gemakkelijk knopen door kunt hakken en je niet alles tot in elke 
detail driedubbel gecheckt hoeft te hebben dan past een kortere voorbereidingstijd van zo’n 6 
á 8 maanden waarschijnlijk beter bij je.  

PLANNING VAN DE TROUWDAG 
Er zijn vast en zeker genoeg soorten draaiboeken online te vinden om een idee te 
krijgen van de standaard of typische planning van een trouwdag. Ik werk niet met een 
gestandaardiseerd draaiboek, ik bespreek met het bruidspaar de belangrijke  
‘mijlpaal-momenten’ van de dag en meestal is het ceremonie tijdstip het uitgangspunt. 
Ik werk vanuit de ceremonie terug naar het begin van de dag om de starttijd te bepalen en 
verder vooruit. Hieronder een aantal tips voor het opstellen van jullie draaiboek van punten die 
veelal vergeten of onderschat worden; 

Plan rust- en opfrismomenten in 
Een trouwdag vliegt voorbij en wat zou het fijn zijn om een paar uur extra op deze dag te 
hebben! Omdat deze dag gevuld is met activiteiten die jullie graag willen laten plaatsvinden 
kan het gevoel ontstaan dat je op deze dag ‘geleefd' wordt. Juist hierom is het zo belangrijk 
dat je rustmomenten inplant voor jullie zelf  en momenten pakt om alles en iedereen om je 
heen te ervaren. Dit hoeft helemaal niet lang te duren en kan goed samengaan met de 
algehele planning.  Bijvoorbeeld na de ceremonie kunnen jullie je even opfrissen en 
bijkomen terwijl de gasten naar de receptieruimte gaan en een glas champagne aangereikt 
krijgen.  

Voorbereidingstijd van de bruid 
De voorbereidingstijd van de bruid is gemiddeld zo’n 3 uur. 3 uur? Ja, 3 uur! En mocht je zelf  
naar de kapper toe gaan dan is dat extra reistijd die niet in de 3 uren is opgenomen. De 
kapper vraagt meestal ruim 1 uur voor het bruidskapsel en de make-up artist ook. Het 
aantrekken van de trouwjurk me accessoires kost meestal zo’n 30 minuten en dan is er nog 
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een beetje speling voor enkele afleidingen van eventueel de kinderen die rondlopen, de 
fotograaf die een gave shot wilt maken en eventuele touch-ups door de make-up artist. 
Neem echt de tijd die nodig is want het is de start van je trouwdag en je wilt toch niet dat 
deze gehaast en gestrest begint. 

Aankomsttijd van de gasten 
Steeds vaker komt het voor dat gasten ruim voor aanvangstijd op de locatie arriveren. Het is 
heel fijn als iedereen er op tijd wilt zijn, al is de kans groot dat het personeel van de locatie 
nog niet gereed is met de opbouw voor het ontvangen van de gasten. Dit kan zorgen voor 
onrust omdat de gasten zich niet welkom voelen en niet weten waar ze dan moeten wachten 
en het personeel zich gedwongen voelt om de laatste dingen met minder zorg klaar te 
zetten. Beiden zijn niet wenselijk en daarom is het goed om met de locatie een tijd af te 
spreken wanneer de locatie gereed staat. Veelal adviseer ik zo’n 30 minuten voor aanvang.  

De fotoshoot 
Een fotoshoot met het bruidspaar of het bruidsgezin duurt meestal 1 uur. Dit klinkt (vaak 
voor de mannen) nogal lang maar het kost tijd om echt even in het moment te zijn en te 
ontspannen. Ook is het even wennen dat er een fotograaf om je heen rondloopt en foto’s 
maakt. Tot slot, een mooie foto is meestal niet met -even poseren, klikken en klaar- gemaakt. 
Fotografen geven zelfs de voorkeur om er 1,5 uur voor uit te trekken waarbij de eventuele 
reistijd er nog bijkomt. Indien jullie de fotoshoot na de ceremonie hebben is dit vaak wel 
een flinke hap uit de tijd die je afzonderlijk van je gasten besteed. Je kan er ook voor kiezen 
om voorafgaand aan de ceremonie, na een bijzondere ‘first look’, de shoot te doen. Die 
keuze ligt geheel aan wat jullie willen en prettig vinden.  

Uitlooptijd van het diner 
Indien er na het diner nog nieuwe gasten arriveren of terugkeren is het van belang rekening 
te houden met een eventuele uitlooptijd van het diner. Het komt vaak voor dat iedereen pas 
bij het diner even tot rust komt en in gesprek raakt met elkaar onder het genot van eten en 
drinken, zeker bij een sit-down diner. Ook kan een onverwachte speech plaatsvinden 
waardoor het uithalen of uitserveren even stopt en er daardoor een vertraging ontstaat in de 
planning van de keuken. Het zijn vaak niet hele lange uitlooptijden maar wanneer de 
avondgasten arriveren en jullie zitten nog bijvoorbeeld aan het dessert dan is dat voor beide 
partijen niet prettig. De avondgasten komen aan in een vrij lege ruimte en denken te vroeg 
te zijn terwijl iedereen aan het diner, en met name het bruidspaar zelf, zich meer gehaast 
voelen om dit onderdeel af te ronden. Dat is over het algemeen geen fijne overschakeling 
naar het feest toe. Neem daarom zo’n 30 minuten uitlooptijd/opfris-tijd op. Zo is er ruimte 
voor die onverwachte speech en loopt alles net iets minder gehaast of op de tijd. Mocht er 
tijd ‘over’ zijn dan is die tijd goed te besteden voor het even opfrissen en klaar te maken 
voor het feest (openingsdans :)). De andere gasten kunnen dan nog rustig een extra kopje 
koffie of thee nemen in de ontvangst- of feestzaal. 
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Betrek niet teveel personen in je planning. Iedereen heeft een eigen beeld 
van hoe het zou moeten zijn met goedbedoelde adviezen die kunnen 

zorgen voor twijfels. Maak er jullie dag van hoe jullie dat willen! 
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LEVERANCIERS  

De leveranciers vinden, contacteren en de afstemming met hen vergt meestal het meeste tijd 
van de gehele organisatie. Het is gebruikelijk dat er veel communicatie met hen is omdat veelal 
vragen met vragen beantwoord worden. Zoals de vraag die jullie kunnen stellen: Wat kunnen 
jullie? Waarop je terug krijgt: Wat willen jullie? Wij willen dit, kan dat? Ja dat kan, zeggen ze en 
vragen: hebben jullie een bepaald budget in gedachte? Ja, dit willen wij er ongeveer aan 
uitgeven, is dat realistisch? Enzovoorts. You’ll get the picture. 

Mijn advies is om zoveel mogelijk vragen al bij je eerste contactopname te stellen en tevens ook 
een idee meegeeft van wat jullie willen en/of in gedachte hebben. Op deze manier beperk je 
de e-mailuitwisseling en ga je efficiënt te werk. Dat is ook fijn voor de leverancier. Wanneer het 
bij een informatie-aanvraag van een leveranciers te detaillistisch wordt dan kan dit overigens 
minder effectief zijn. Hierdoor is jullie sturing erg sterk en worden eventuele goede tips en 
adviezen niet meer gegeven die wel het overwegen waard zouden kunnen. Het is dan ook 
moeilijker een leverancier te vinden die aan al jullie wensen kan voldoen. 

Ervaren leveranciers hebben vaak goede tips en suggesties die jullie andere opties laten inzien 
en die tevens praktisch kunnen zijn. Dit zal jullie vaak helpen. Echter is het ook zo dat 
leveranciers het prettig vinden om op een bepaalde manier te werken of een werkwijze kiezen 
die voor hen efficiënter is. Hierdoor hoeven de suggesties niet altijd beter voor jullie te zijn en 
zullen ze ook niet altijd aansluiten op jullie wensen. Spreek daarom niet in het moment iets af 
maar denk er rustig over na of dit echt iets is wat jullie wel of niet willen. 

Over het algemeen is de reactiesnelheid van leveranciers die full-time hun beroep uitoefenen 
vrij snel. Echter zijn er ook weekenden, vakantieperiodes en feestdagen waardoor er een 
periode kan zijn dat dit minder snel is. Zeker in het trouwseizoen is het voor iedereen in deze 
branche erg druk en zijn ze minder vaak achter de computer te vinden en staan ze op locatie. 
Hierdoor kan een reactie langer op zich laten wachten dan gewenst en dat kan frustrerend zijn. 
Uiteraard wil je graag bepaalde antwoorden te weten komen of checken of alles verder gereed 
staat. Heel begrijpelijk vind ik, het gaat immers om een dag waar afstemming en afspraken erg 
belangrijk zijn voor een goede organisatie maar ook voor jullie gemoedstoestand. Voor vele 
leveranciers is het zo dat deze informatie pas (echt) relevant voor hen wordt zo’n 2 weken tot 1 
week voor de trouwdatum en daarom ervaren zij niet die druk zoals een bruidspaar (die in 
onzekerheid zit) deze wel kan voelen. Mijn tip hierin is dat jullie zoveel als mogelijk vooraf met 
ze afstemmen en alle vragen laten beantwoorden alvorens je een overeenkomst hebt gesloten. 
Dat houdt ze gemotiveerd om snel te reageren en voorkomt dat er nog veel onduidelijkheden 
zijn.  

Naast alle digitale afstemming is het vaak ook zo dat jullie een tiental of zelfs tientallen 
persoonlijke afspraken hebben met leveranciers. Dit zijn vaak ook de leuke onderdelen van de 
organisatie. Probeer deze afspraken niet ergens tussen de drukke dagen te ‘proppen’ maar 
maak er juist een leuk uitstapje van! Je kan afspraken combineren zodat er minder dagen 
gevuld worden met afspraken maar jullie ook meer met de voorpret van de bruiloft kunnen 
bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld in de middag taart proeven en in de avond op de locatie jullie 
proefdiner plannen. Of de proefsessie van je haar & make-up te combineren de laatste pasbeurt 
van je trouwjurk. 
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JULLIE DREAMTEAM 
Het is belangrijk dat jullie leveranciers als (dream)team op jullie trouwdag kunnen werken. 
Bijvoorbeeld bij een samenwerking tussen een fotograaf en een videograaf is dat erg 
belangrijk. Beide willen voor jullie het beste materiaal hebben maar als ze niet samenwerken 
dan kan het juist zijn dat ze in elkaars weg lopen, in elkaars shot staan en daardoor belangrijke 
momenten missen. Onderlinge afstemming is nodig om dit allemaal wel goed te laten verlopen.  

 
 

 

Afhankelijk van welke leveranciers jullie willen aanstellen en welke verwachtingen jullie daarvan 
hebben gaan jullie een dreamteam samenstellen. Hieronder een paar tips en tricks die ik uitlicht 
omdat die soms ook essentieel zijn om te weten en achteraf conflicten kunnen voorkomen. 

Besef dat foto- en videografen de artistieke rechten/licentie hebben en daarom zelf kunnen 
beslissen wat ze met het beeldmateriaal  (online) willen doen. Check of stem af wat ze 
daarmee gaan doen en geef jullie wensen aan. Neem dit eventueel op in jullie contract. 

Begin tijdig met het uitzoeken van je trouwjurk. Steeds vaker is aan de orde dat DE jurk is 
gevonden maar de levertijd 6 maanden kan zijn.  

Bij het inhuren van een band (groot of klein) komt er vaak een rider ter sprake. Dit zijn 
allemaal ‘algemene eisen’ die het management stelt maar wel serieus genomen moeten 
worden. Vragen zoals krachtstroom, aparte kamer huren, soort maaltijd, gereserveerde 
vierkante meters, etc. Bespreek altijd eerst met de locatie, maar ook met het management, 
wat mogelijk is en wat niet. Leg dit schriftelijk vast want anders behouden ze de rechten om 
niet op te treden als iets niet voldoet aan hetgeen wat in de rider is opgenomen. 

Tot slot raad ik aan om goed te overwegen om een verzekering af te sluiten. Veelal liggen de 
kosten van de verzekering  rond de 1% van het verzekerde bedrag. Hiermee zijn de meest 
voorkomende situaties en belangrijkste personen verzekerd. Ik werk meestal samen met 
trouwzeker.nl Ik heb bij hen een kortingscode van 5%. Deze code is asyoudesire5. 
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Hoe leuk (of aantrekkelijk) het ook klinkt om een vriend of familielid in te zetten voor de 
uitvoering van een bepaald onderdeel van jullie trouwdag, (zoals het maken van een 
taart of voor fotografie, ook al is dat hun professie), bedenk goed voor welk scenario 
jullie komen te staan als het niet loopt zoals jullie verwacht of besproken hadden. Het 

zou zonde zijn, naast de teleurstelling, dat jullie relatie geschaad wordt.
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UITGENODIGD 

De gastenlijst maken is vaak toch een hele klus. Wie willen jullie erbij hebben? Willen jullie 
iedereen de gehele dag, zonder onderscheid te maken erbij hebben of worden dat er dan 
teveel en gaan jullie onderscheid maken en nodigen jullie ook avondgasten uit voor enkel het 
trouwfeest. Of is de familie zo groot met vele oudere mensen dat jullie de keuze maken hen tot 
aan het diner uit te nodigen. Het is een puzzel van jullie wensen,  wat er mogelijk is maar vaak 
ook wat wordt ‘verwacht’. Want het zou uitzonderlijk zijn dat er niet wordt gezegd tijdens het 
maken van de gastenlijst: "Als we die persoon uitnodigen dan ‘moeten’ we die andere ook 
uitnodigen.” 

Als jullie toch al de gastenlijst (in een excel sheet) aan het maken zijn neem dan direct ook de 
adressen en/of e-mailadressen op in het bestand en verdeel ze onder dag-, receptie- of 
avondgasten. Op deze manier ben je al voorbereid voor het adresseren van de Save the Dates 
en/of de uitnodigingen. Een Save the Date kan eigenlijk altijd worden verstuurd vanaf het 
moment dat jullie je trouwdatum zeker weten, het liefste ook wanneer de trouwlocatie bekend 
is. Een uitnodiging heeft de stelregel tussen de 6 en 8 weken voor de trouwdatum verstuurd te 
zijn. Uiteraard ben je vrij in dat zelf te bepalen. Echter besef dat als je heel vroeg de 
uitnodigingen verstuurd dat mensen hun aan- of afmelden vaker zullen uitstellen onder het 
mom van dat duurt nog wel even en dan wordt het vaker vergeten. Maar als de uitnodigingen 
vrij kort voor de trouwdatum verstuurd worden dan kan je in de knoop raken met het tijdig 
weten van je gasten-aantallen. Deze aantallen moeten veelal uiterlijk 2 weken voor de trouwdag 
definitief aan de locatie worden doorgeven.   

DE UITNODIGING 
Of jullie kiezen voor een fysieke uitnodiging of een online variant via bijvoorbeeld 
paperlesspost.com, het is belangrijk om zo volledige mogelijk alle informatie met de gasten te 
delen. Dit kan via een aanvullende brief die door de ceremoniemeester(s) is opgemaakt, al merk 
ik dat het prettiger en praktischer is, om deze informatie op de uitnodiging zelf te plaatsen of op 
een ‘detail-kaartje’ in dezelfde stijl van de uitnodiging. Op zo’n kaartje kan je alle informatie kwijt 
zoals; dresscode, wel of geen kinderen uitgenodigd zijn, hotel suggesties, geregeld transport/
taxi’s, doorgeven van speeches of stukjes, unplugged ceremonie enzovoorts. 

De RSVP 
"RSVP" is een kortere schrijfwijze voor Répondez s'il vous plaît, oftewel antwoord alstublieft (of u 
wel of niet van plan bent te komen). Vermeldt hierbij: 

Dat ze moeten aangeven met hoeveel mensen ze komen (met of zonder partner/kinderen); 
Of er allergieën of dieetwensen zijn;  
Voor wanneer ze zich moeten aanmelden/afmelden; 
Bij wie en hoe ze hun RSVP kunnen achterlaten (naam persoon en contactgegevens). 

Klaar om de kaarten te drukken en te versturen? Check eerst: 
Zitten er geen taal- of typefouten in? Laat dit door meerdere mensen controleren! 
Heb je extra uitnodigingen voor het geval dat je toch iemand vergeten bent? 
Is de frankering correct voor het totaalgewicht van de uitnodiging met envelop?  
Zijn de adressen compleet? (eventueel ook met de toevoeging van het land) 
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AFTELLEN NAAR DÉ TROUWDAG 

Het aftellen is nu echt begonnen, 2 weken voor jullie trouwdatum zou een goed streven zijn om 
de gehele organisatie/planning gereed te hebben. Dan hebben jullie de detailmeeting op de 
locatie gehad als extra check van alle facetten. Deel ook je definitieve planning met alle 
leveranciers zodat iedereen weet waar, wanneer en hoe laat ze ergens moeten zijn en wat er van 
hen verwacht wordt.. Die 2 weken zijn vaak ook nodig om los te laten en te vertrouwen op de 
organisatie en de personen die je hebt ingeschakeld. Tijd om uit te kijken naar jullie dag, 
aandacht aan jezelf te besteden en de laatste (privé) to-do's af te vinken.  

ONTSTRESS 
Ja, de vlinders, kriebels, spanning of hoe je het ook wilt noemen beginnen nu echt te komen. 
Vaak komen dan toch zorgen en twijfels naar boven, dat is niet erg, dat is heel begrijpelijk! 

Mocht je twijfels hebben over iets, zoals je trouwjurk of wat dan ook. Ga niet zitten piekeren. 
ga even rustig na wat dat is, check eventueel wat is overeengekomen en kan je het dan niet 
loslaten onderneem dan actie zodat je gerustgesteld kan worden en het weer kunt loslaten. 
Maak jezelf niet gek met 20x per dag het weer te checken, het is heel ongebruikelijk dat als 
het regent dat het ook de gehele dag zal regenen. En ook regen heeft zijn charme en 
voordelen. Je houdt iedereen gezellig binnen, De kaarsjes en lichtjes zorgen voor meer 
sfeer door het donkere weer, gebruik paraplu’s en regenlaarsjes met de fotoshoot als een 
leuke prop… Jullie dag is een groot feest, met of zonder regen! 
Ga iets gezelligs doen of erop uit, oefen desnoods jullie openingsdans.  
Als je er van houdt, plan een saunaubezoekje o.i.d in en laat het allemaal even los. 

BEAUTY TIPS (voor vrouwen en mannen hoor!) 
Een bruiloft plannen, naast de andere dagelijkse bezigheden, betekent vaak ook dat je 
uiterlijke verzorging er zo nu en dan bij in is geschoten. Als dat zo is neem deze twee weken 
extra de tijd om zorg en aandacht aan je uiterlijk te besteden, dat verdien je! 

Slaap 7 a 8 uren per dag, hoe logisch dat ook klinkt, je huid hersteld en verstevigd in je 
slaap, daar kan geen beauty-product tegen op! 
Drink voldoende water, zeker 2 liter en het liefste voor je het bed in stapt een half glaasje 
water, daar kan je huid wat mee! 
Gebruik dagelijks een milde gezichtsscrub voor de stimulering van celvernieuwing voor een 
mooie gezonde glow. 
Loop je nieuwe schoenen in om zere voeten en blaren op de dag zelf te voorkomen. 
Neem geen (onnodige) risico’s waarmee je schaafwonden, blauwe plekken of verwondingen 
op kunt lopen. Deze wil je uiteraard nooit niet maar op je trouwdag al helemaal niet. 
Slik eventueel aanvullende vitaminesupplementen om je weerstand sterk te houden.  
Laat je nagels lakken (niet een manicure! Doe dat ongeveer 1 maand ervoor) 
Heb je last van wallen, eet dan in de ochtend een banaan, die onttrekt extra vocht. 
Gebruik sunblock zodat er geen ‘lijnen’ op je huid ontstaan die zichtbaar zijn in je trouwjurk . 

Afsluitend, geniet op je trouwdag en laat het over aan de professionals die je de taken hebt 
toevertrouwd. Ga niet met je telefoon of horloge om lopen. Mocht je iets willen weten of 
zeggen tegen een leverancier, instrueer iemand om het voor je te regelen en ga het niet zelf 
doen. Dit is jouw/jullie dag om samen te shinen van de liefde. 
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