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Het plannen van jullie bruiloft is nu echt een piece of cake met deze weddingplanner. Bevestig 
deze checklist aan je koelkast en vink alle onderdelen van jullie bruiloft één voor één af.

WEDDINGPLANNERWEDDINGPLANNERWEDDINGPLANNERWEDDINGPLANNER

De laatste 

maanden voor 

jullie trouwdag

breken aan... 

Laat je niet 

gek maken!

1-2

Geniet samen

van de laatste dag 

voordat jullie

I DO! zeggen!

WEKEN

VOOR DE 

BRUILOFT

Aankondigen!

Jullie gaan trouwen! 
Vertel dit mooie nieuws 

aan jullie familie 
en vrienden

Haar en Makeup

Zoek een specialist 
voor je bruidskapsel 

en make-up

Datum prikken! 

Nu is het tijd om een 
datum vast te zetten

Budget

Wat hebben jullie te 
besteden? Maak een 

bruiloftbudget

Thema

Kies de stijl van de 
dag en eventueel een 
trouwthema of kleur

Gastenlijst

Met wie willen jullie 
deze dag vieren? 

Maak een gastenlijst

Locatie

Kies een beschikbare 
trouwlocatie die bij 

jullie past.

Catering

Boek een cateraar 
wanneer jullie een 

trouwlocatie hebben 
zonder keuken

Alvast inlopen

Loop je trouwschoenen 
thuis alvast een beetje in

Vervoer

Romantisch in een koets 
of een flitsende auto? 
Kies het trouwvervoer

Uitnodigingen

Regel uitnodigingen 
en bedankkaartjes

Tafelindeling

Maak de tafelindeing 
voor het diner

Vraag getuigen

Kies de gasten die een 
speciale rol gaan spelen 

zoals de ceremoniemeester 
en getuigen

Wie komen er?

Geef het definitief 
aantal gasten door 
aan de trouwlocatie

Bruidstaart

Vanillle of chocola? 
Bestel de trouwtaart

Geloften

Schrijf jullie eigen 
geloften, dat maakt 
het extra persoonlijk

Verzekering

Sluit een 
bruiloftverzekering af. 

Er kan altijd iets 
onverwachts gebeuren

Hulplijnen

Maak een lijst met 
belangrijke telefoonnum-
mers en geef deze aan je 

ceremoniemeester

De ringen!

Geef de ringen alvast 
aan de ceremoniemeester 

of getuigen

Inpakken

Inpakken die tassen! 
Jullie gaan 

op huwelijksreis

Mani-pedi

Vergeet de manicure 
en pedicure niet

Cadeaus

Besluit welke cadeaus 
jullie willen krijgen en 
stel een lijst samen

Gemeente

Doe aangifte van 
jullie voorgenomen 

huwelijk

Jurk op maat maken

Maak 10 weken voor 
de bruiloft een afspraak 
voor het op maat maken 

van de trouwjurk

Weddingplanner

Willen jullie een 
weddingplanner, 

dan is dit het moment

Proefkapsel

Doe een proefkapsel 
en make-up

Save the date

Verstuur 
“Save the Date” 
kaarten naar
 jullie gasten

Wellness...

Neem een moment 
voor jezelf tijdens een 
gezichtsbehandeling

Trouwringen

Zoek samen mooie 
trouwringen uit

Pak op maat maken

Maak een afspraak 
voor het op 

maat maken
 van het trouwpak

Accessoires

Kies sieraden en 
accessoires voor 
bij je trouwjurk

Trouwambtenaar 

Kies een gezellige 
trouwambtenaar 
die jullie begrijpt

Kaarten versturen

Verstuur 6 tot 8 weken 
vooraf de officiële 

uitnodigingen

Bedankjes

Bestel of knutsel leuke 
bedankjes voor de gasten

Website

Maak een bruiloft 
website waarmee 

jullie je gasten op de 
hoogte kunnen houden

Afleveren maar
Lever eventuele 

menukaarten, bedankjes 
of decoratiemateriaal 

af bij de locatie

Huwelijksreis

Tropisch of skiën? 
Boek een mooie en 

romantische huwelijksreis

Trouwpak

Het is tijd om 
een mooi trouwpak 

uit te zoeken

Bespreek ceremonie 

Maak een 
afspraak met de 

trouwambtenaar en
bespreek jullie wensen

Fotograaf

Kies een fotograaf en 
videograaf om de dag 

vast te leggen

Menu

Bespreek het 
menu en de 

tijdsindeling met 
de cateraar of de locatie

Muziek

Een DJ, een band 
of beide? Boek de 

muziek voor de dag

Dubbel checking

Bel alle leveranciers 
(muziek, auto, locatie etc.) 

om dubbel te checken 
of alles klopt

Droomjurk vinden!

De jacht op de perfecte 
trouwjurk kan beginnen! 

Maak een afspraak

Dansles

Als jullie een eerste 
dans willen doen, 
neem dan nu een 
paar danslessen

Boeket

Zoek een bloemist 
voor het 

perfecte boeket

Jurk en pak ophalen!

Haal de trouwkleding 
op en hang deze op 

een veilige plek
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