TROUWPLANNEN?
Zorg dat je goed voorbereid bent.
Proficiat! Eén van de mooiste dagen van je leven komt eraan, je
geeft het ja-woord aan de persoon waarmee je je leven wil delen.
Bij trouwen komt veel kijken, het is dan ook belangrijk dat je goed
voorbereid bent voor jullie grote dag! Daarom zorgde Cermo
Concept voor een checklist waardoor je niets zal vergeten!
Print deze checklist uit en vink de taken af, succes verzekerd!

Heel belangrijk:
de trouwdatum
Vraag je partner eerst ten huwelijk voordat je de
trouwdatum vastlegt.

Controleer of de gekozen datum voor de belangrijkste
mensen past.

Kies een mooie locatie voor je feest en vraag na of de
locatie nog vrij is.

12 tot 6 maanden
voor de huwelijksdag

Reserveer in het gemeentehuis, de kerk of op de plaats
waar je je ceremonie wil laten plaatsvinden.
Maak alvast een ruwe begroting en ga sparen! Doe dit
ook even in samenspraak met de ouders.
Kies je getuigen en vraag het hen op een originele
manier.
Maak een gastenlijst voor de daggasten, de
huwelijksplechtigheid, eventuele receptie, het diner en
avondfeest.
Bedenk alvast de stijl van het huwelijk en de bruidsjurk
en maak een moodboard met inspiratie.
Maak een afspraak voor het uitkiezen van een trouwjurk.
Ontwerp en verstuur een save the date naar je gasten.
Dit kan met een leuk kaartje of een email.
Leg alvast de catering vast (indien deze niet bij de
feestzaal inbegrepen is). Doe voldoende onderzoek naar
het aanbod en de reputatie. Wil je iets speciaals? Laat
dan verschillende foodtrucks komen, zo voorzie je een
gevarieerd aanbod.
Wil je trouwen met een huwelijkscontract? Dan moet je
hiervoor een afspraak maken bij de notaris.
Maak alvast afspraken over het budget.

6 maanden

voor de huwelijksdag

Je moet je huwelijk, ten laatste 2 weken voor de bruiloft,
aangeven op het gemeentehuis of in de kerk. Bepaal
ook vooraf de datum, dit kan vanaf 6 maanden voor de
huwelijksdag. Zorg ook voor alle nodige documenten.
Het is eindelijk tijd om je bruidsjurk te kiezen! Zorg
ervoor dat alles compleet is: een jurk, accessoires,
schoenen, …
Wil je professionele foto’s en/of video’s? Dan spreek je
hiervoor best een huwelijksfotograaf aan. Dubbelcheck
zeker wat het aanbod is, en of het huwelijksalbum
inbegrepen is.

Muziek op je trouwfeest? Een DJ kan niet missen dan!

Ook een huwelijksreis mag je niet vergeten te boeken.
Zoek en boek een bestemming die jullie op het lijf
geschreven is. Regel tijdig je visum en vaccinaties indien
nodig.
Vraag vakantie aan op je werk, bij trouwen heb je recht
op 2 dagen klein verlet tijdens de week van je huwelijk of
de week erna.

4 maanden

voor de huwelijksdag

Boek je vervoer. Hoe geraken jullie ter plaatse? Kies
samen uit wat je het leukste vind, denk maar aan een
oldtimer, koets, limousine, …

Maak je huwelijkslijst klaar. Veel gasten geven een
enveloppe, maar een huwelijkslijst blijft een klassieker!

Zoek jullie trouwringen uit.

Bestel het bruidsboeket.

Het is opnieuw tijd om te shoppen: ook de bruidegom
kan een uitstapje naar de winkel maken om zijn kleding
te kiezen.

Ontwerp en bestel de uitnodigingen (of laat deze
ontwerpen). Vermeld ook zeker de cadeautips.

3 maanden

voor de huwelijksdag

Maak een gedetailleerde dagplanning op voor de grote dag.

Stel het menu samen. Denk ook aan de bruidstaart en
neem iemand met professionele ervaring bij de hand.

Bestel de bedankjes voor de gasten, ouders en getuigen.

Reserveer de bruidssuite voor de huwelijksnacht.

Bespreek je haar & make-up voor de trouwdag en plan
alvast een proefmoment in.

Plan je afspraak bij de kapper en schoonheidsspecialiste
voor de grote dag.

2 maanden

voor de huwelijksdag

Verstuur de uitnodigingen.

Zoek een mooi gastenboek of een leuk alternatief zoals
een photobooth.

Denk alvast na waar je je cadeaus en enveloppen gaat
opbergen tijdens het feest.

Zorg voor een duidelijke communicatie over de
kledingstijl van de gasten.

Regel de parkeerplaatsen voor de suitewagens.

Loop het draaiboek nog eens door, kijk na of je niets
vergeten bent.

Bekijk of de documenten voor de gemeente in orde zijn,
zo niet wordt het hoog tijd!

6 weken

voor de huwelijksdag

Begin alvast je trouwschoenen in te lopen, zo dat je zeker
geen blaren hebt op je feest.

Stem nog eens af met de cateraar, fotograaf en DJ of
alles in orde is.

Schrijf je geloften.

3 weken

voor de huwelijksdag

Pas je trouwkleding nog eens om te kijken of alles nog
mooi past.

In de laatste 3 weken mag de afspraak met de kapster
en schoonheidsspecialiste gepland worden voor het
proefmoment.

Je gastenlijst loopt stilaan vol. Zorg voor een goede
tafelschikking.

Overloop (nog eens) samen de planning en geef deze door
aan de ceremoniemeester, fotograaf, getuigen, … Hier kan
je ook een aantal verantwoordelijkheden uitdelen.

Controleer of alles in orde is voor de huwelijksreis.

2 weken

voor de huwelijksdag

Dubbelcheck al je afspraken: kapper, bloemist,
schoonheidsspecialiste, …

De bruidegom kan nu het beste naar de kapper gaan.

Bevestig het aantal gasten aan de cateraar/restaurant.

De laatste week
Veranderingen in de gastenlijst? Geef ze zeker door aan
het restaurant of de cateraar.
Zorg voor de nodige schoonheidsbehandelingen:
manicure, pedicure, ontharing, gezichtsbehandelingen,
spray tans, …

Loop alle reservaties nog een keer door.

Pak je koffers voor je huwelijksreis.

Bekijk het weerbericht en neem de nodige
voorzorgsmaatregelen.

Haal de trouwringen op.

Zorg voor een back-up tasje met extra panty, make-up,
veiligheidsspelden, haarlak, ...

Eindelijk is het zo ver:
de huwelijksdag

De bruid gaat naar de kapper. Draag iets comfortabel
dat je niet over je hoofd moet trekken.

Denk aan de ringen, het bruidsboeket, de geloften en je
speech.

Neem een koffer mee voor de huwelijksnacht en
laat iemand deze bezorgen op de plaats waar jullie
overnachten.

Het allerbelangrijkste:
geniet van deze belangrijke dag in jullie leven!

Na de huwelijksdag

Geniet van jullie reis.

Laat de jurk reinigen.

Verstuur bedankkaartjes naar de gasten.

Betaal alle openstaande rekeningen.
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