
12-8 maanden voor het feest:
… / … / …

Checklist voor
de perfecte bruiloft !

 Budget
Neem de tijd om je budget te bepalen. Wat mag 
jullie grote dag kosten? Mocht je een 
weddingplanner in willen schakelen, dan is dit 
het moment!

 Locaties
 Bespreek de locaties en tijdstippen voor de 

huwelijksceremonie, de receptie, het diner, het 
feest en eventueel de bruidssuite voor jullie 
huwelijksnacht.

 Gastenlijst
 Wie wil je graag op het feest hebben? Begin alvast 

met de gastenlijst, zo kun je niemand vergeten.
Denk hierbij ook aan de onderverdeling voor 
receptie, feest of de hele dag.

 De ‘VIPS’
 Vraag de getuigen, ceremoniemeester, de 

bruidsmeisjes en -jonkers en eventueel de (B)ABS 
of pastoor.

 Save the date 
De perfecte datum gevonden? Stuur alvast een 
Save the Date kaart zodat iedereen weet welke 
dag ze vrij moeten houden in hun agenda!

 Ondertrouw
 Verliefd, verloofd, ....getrouwd. Ondertrouw hoort 

hier eigenlijk ook nog tussen te staan, want zonder 
ondertrouw geen bruiloft... Je gaat in ondertrouw in 
de periode van één jaar tot minimaal 14 dagen voor 
jullie trouwdag.

8-6 maanden voor het feest:
… / … / …

 Music please!
Tijdens de ceremonie, op de receptie en last but not 
least op het feest! Een DJ, een band of een orkest? 
Wat jullie voorkeur ook heeft, muziek mag niet
ontbreken op jullie grote dag!

 Fotograaf
 Wil je een bruidsfotograaf inhuren? Dan wil je 

natuurlijk wel de beste; vergelijk trouwfoto’s en 
trouwreportages en kijk of de stijl jullie aanspreekt. 
Hiervoor geen budget vrijgemaakt? Jullie hebben vast 
een vriend(in) die handig is met de camera om foto’s 
en fi lmpjes te maken.

 Trouwvervoer
 Een romantische koets, een limousine, een oldtimer 

of juist een supersnelle sportwagen? Er is altijd wel 
iets wat bij jullie past, de mogelijkheden zijn legio.

 Draaiboek
Natuurlijk wil je dat alles op rolletjes loopt straks, 
een draaiboek is dan een goed idee. Ook leuk om 
eventuele ideetjes die je te binnen schieten in te 
noteren.

 Verzekering
 Het klinkt koel, maar het is verstandig om een 

verzekering af te sluiten. Wanneer de bruiloft niet 
door kan gaan, door bijvoorbeeld een brand in de 
feestlocatie, worden de gemaakte kosten vergoed.
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4 maanden - 6 weken voor het feest
… / … / …

 Bloemen ˛ van mensen
 Ze mogen dus zeker niet ontbreken op jullie bruiloft. Niet alleen in een 

origineel bruidsboeket, maar ook in de corsages en eventueel overige 
decoraties voor je bruiloft.

 Het trouwkostuum
 Nu is het tijd voor de bruidegom om zijn trouwkleding uit te zoeken. Zorg 

ervoor dat zijn kleding afstemt op de stijl en de kleur van de bruidsjurk. Zijn er 
bruidskindjes, zoek dan ook voor hen de perfecte outfi t uit!

 De notaris
 Vroeger trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit is 

veranderd sinds 1 januari 2018: er geldt automatisch een systeem van 
beperkte gemeenschap van goederen. Liever anders geregeld? Maak dan 
een afspraak met de notaris.

 De uitnodigingen
 Als het goed is, zijn jullie er inmiddels uit wie er allemaal bij mag zijn op jullie 

trouwdag. Nu op zoek naar jullie perfecte trouwkaart op Tadaaz.nl!  
De favoriet gevonden? Bestel een proefdruk om deze ook in het echt te 
bewonderen. Je hebt nog even tijd voor de defi nitieve bestelling want je 
verstuurt de kaarten zo’n 6 weken van tevoren.

 Tip: Vermeld een r.s.v.p. in  je kaart, zodat je weet hoeveel gasten er 
aanwezig zullen zijn.

 Bedankjes 
 Ook voor bedankjes kun je terecht op Tadaaz.nl. Je kunt voor alle gasten een 

kleine attentie voorzien aan het eind van de receptie of het feest. Maar de 
speciale gasten verdienen in ieder geval een klein cadeautje. Denk 
bijvoorbeeld aan de bruidskindjes, de ceremoniemeesters en jullie ouders.

 Smullen op je bruiloft
 De zoektocht naar de lekkerste en mooiste bruidstaart is al een feest op zich! 

Bruidstaarten met vruchten, marsepein, linten. Helemaal hip zijn de cupcakes! 
In ieder geval is voorproeven een must!

 Gastenboek
 Leuk om later alle reacties van jullie gasten terug te lezen in een mooi 

gastenboek. Deze ligt op een mooi plekje vergezeld van chique pennen! 
 Voor originele ideetjes is Pinterest ideaal.

 Say yes to the dress!
Het feest begint al met de zoektocht naar jouw 
droomjurk ... Dit alles natuurlijk met matching lingerie, 
schoenen en accessoires.

 De ringen
Gaan jullie voor trouwringen van de juwelier of laten 
jullie de ringen maken bij een edelsmid? Er is zoveel 
keus, begin dus op tijd met je zoektocht naar de perfecte 
trouwring. En vergeet het ringkussentje niet.

 Vrije dagen
 Stel je werkgever op de hoogte van je vrije dagen op 

en na de bruiloft. Heb je al een ideale bestemming in 
gedachten voor de huwelijksreis? Denk dan ook aan 
eventuele vaccinaties, visum en geldigheid van de 
paspoorten.

 Administratie
 Ook bij een bruiloft komt administratie kijken, zorg 

ervoor dat alle benodigde trouwpapieren in je bezit zijn.

 De verlanglijst
 Wonen jullie nog niet samen? Dan is een cadeaulijst een 

goed idee. Zo voorkom je dubbele cadeaus en 
teleurgestelde gezichten van de gulle gevers. 

 Tip: met een  als cadeautip op je trouwkaart is een 
cadeaulijst iets waar je niet aan hoeft te denken.

 Hair & make-up
 Tijd voor het bruidskapsel en de make-up. Schakel je 

kapster in en ga op zoek naar een goede visagist als je 
die nog niet hebt. Ook je handen moeten er verzorgd 
uitzien, maak dus een afspraak met een nagelstyliste. 
Vergeet de parfum niet!

6-4 maanden voor het feest:
… / … / …



Heb je vragen over de uitnodigingen of bedankjes?
Neem contact met ons op!

 0115 61 45 44, @
 hello@tadaaz.nl of  chat op www.tadaaz.nl

Geniet van jullie
HAPPY MOMENT!

6 weken - 1 week voor het feest:
… / … / …

 Brievenbus
Eindelijk, die mooie uitnodigingen kunnen nu op de bus.

 Schoenen inlopen
De grote dag komt nu met rasse schreden dichterbij. 
Schoenen inlopen dus, zodat je zolang mogelijk op je hakjes 
kunt schitteren.

 Tafelschikking en -decoratie
Nu je het defi nitieve gastenaantal weet kun je de tafelschikking 
bepalen. Er is maar 1 regel waarmee je rekening moet houden: 
een man en een vrouw dienen om en om te zitten. Verder maak 
je de tafelschikking zo traditioneel als je wilt, of niet natuurlijk! 
Vergeet niet je feesttafel te versieren met matching menukaarten, 
tafelkaartjes en placemats.

 Tip: Geef de feestlocatie door wat het defi nitieve aantal gasten is.

 Speech
 Tafelschikking is gedaan, dan kun je gelijk door met je speech. 

Altijd een mooi moment aan tafel!

 Vrijgezellenfeestje
 Houd er rekening mee dat je misschien verrast wordt door 

vrienden met een vrijgezellenfeest. Spannend!

 Check, check, dubbelcheck!
 Controleer voor de laatste keer het draaiboek, niets vergeten? 

Dan kun je de koff ers inpakken voor jullie huwelijksreis. Nu is 
het een kwestie van zo veel mogelijk genieten van de laatste 
voorbereidingen.

DE GROTE DAG!
… / … / …

To do’s na je trouwdag!

Een aantal dingen die je zeker 
niet mag vergeten ..

 Trouwringen en kussentje

 Something old, something new, something borrowed, 
something blue. Een traditie die je in ere wilt houden ☺?

 Wat contant geld voor bijvoorbeeld fooi

 Makkelijke reserveschoenen

 Extra panty

 Bruidstasje met make-up, deo, parfum, 
veiligheidsspelden en eventueel paracetamol

 Zakdoekjes

 Je speech!

 Mocht het regenen, neem dan paraplu’s mee.

 En het allerbelangrijkste, genieten van jullie grote dag!

 Natuurlijk ben je nieuwsgierig naar de trouwfoto’s! 
Bel met de fotograaf en bespreek wanneer jullie de 
foto’s kunnen verwachten.

 Stuur de speciale gasten een mooi bedankkaartje 
met jullie mooiste trouwfoto.

 Vergeet je getuigen en ceremoniemeester niet te 
bedanken met een leuke attentie. Op Tadaaz.nl vind 
je de mooiste fotocadeaus!


