
 

Complete bruiloft checklist



De complete checklist nog één keer onder elkaar 

CHECKLIST BRUILOFT: 12 – 7 MAANDEN TOT HET HUWELIJK 

• Stel de trouwlocatie vast. 

• Stel de trouwdatum vast. 

• Bedenk een thema. 

• Maak een (voorlopige) gastenlijst. 

• Bespreek wie de ceremoniemeester wordt. 

• Een ambtenaar van de gemeente of een zelfstandige ambtenaar? 

• Maak een afspraak voor de trouwjurk. 

• Ga opzoek naar een foto/videograaf en boek die zo snel mogelijk. 

• Ga opzoek naar een dj/band en boek die zo snel mogelijk. 

• Ga langs bij leveranciers en plan een proefsessie in voor de bruidstaart. 

• Maak een draaiboek. 

• Ontwerp een aantal uitnodigingen. 

• Denk na over ‘save the date’ kaartjes. 

• Denk vast na over een bruiloft verzekering. 

• Gasten van ver? Boek een overnachting. 

• Vraag vrij van werk voor jullie huwelijksreis. 

• Stel jullie wish-list samen. 

• Bedenk en oefen de openingsdans. 



CHECKLIST BRUILOFT: 6 – 3 MAANDEN TOT HET HUWELIJK  

• Nu is het tijd voor de bruidegom om zijn trouwpak te zoeken. 

• Maak een afspraak bij de notaris. 

• Maak de gastenlijst definitief en regel hier ook een adressenlijst van. 

• Ga langs bij een bloemist en regel je bruidsboeket, bestel je bruidsboeket ook 
zo snel mogelijk en eventuele andere bloemendecoraties. 

• Regel de attributen. 

• Bedenk hoe je de gasten gaat entertainen. 

• Regel de catering, denk hierbij aan allergieën en diëten, neem het menu 
uiteindelijk door. 

• Boek jullie huwelijksreis. 

• Check of jullie paspoorten nog geldig zijn. 

• Vraag een visum aan als dat nodig is. 

• Laat de uitnodigingen en bedankkaartjes ontwerpen en verstuur ze 
uiteindelijk. 

• Ga langs bij juweliers en maak uiteindelijk een keuze. 

• Ga winkelen met de bruidsmeisjes/jonkers. 

• Vraag de benodigde officiële documenten aan. 

• Bedenk een cadeau voor de ceremoniemeester, getuigen en de 
bruidsmeisjes/jonkers. 

• Gekozen voor een kerkelijke ceremonie? Neem dan alles door met de 
dominee of pastoor. 

• Plan een dag in met vriendinnen/familie, misschien brengen zij je nog ideeën 
op. 

• Plan een momentje voor jullie samen. 

• Plan een kennismaking met de ambtenaar. 

• Plan een passessie in voor de trouwjurk. 

• Pak je budget er regelmatig bij. 



CHECKLIST BRUILOFT: 2 MAANDEN TOT HET HUWELIJK 

• Oefen de openingsdans weer. 

• Loop je hakken in. 

• Maak een afspraak bij de gemeente om in ondertrouw te gaan. (Uiterlijk 2 
weken voordat jullie gaan trouwen)  

• Maak een afspraak bij de kapper/visagiste voor een proefkapsel en proef 
make-up. 

• Begin met het schrijven van jullie trouwgeloften. 

• Bewerk de begroting. 

• Maak een tafelschikking. 

• Kies of de achternaam wordt veranderd en zo ja in die van wie? 

• Maak een shotlist voor de foto/videograaf. 

• Werk je draaiboek bij en neem het nog goed door. 

• Plan de laatste passessie in. 

• Oefen met het strooien van bloemen en het brengen van de ringen. 

• Controleer of je van iedereen een reactie terug hebt ontvangen. 

• Oefen de trouwgeloften. 

• Koop cadeautjes voor de ceremoniemeester, de getuigen en de 
bruidsmeisjes/jonkers. 

• Schrijf de bedankkaartjes met de hand. 

• Check de reservering(en) van het hotel. 

• Maak een noodtas. 

• Plan een avondje samen een paar dagen voor de bruiloft. 

• Controleer alles nog een keer extra de laatste week. 

• Haal je trouwjurk op en je geliefde zijn trouwpak. 

• Controleer de tafelschikking. 

• Pak jullie koffers in. 

• Bespreek de dag met de ceremoniemeester en overhandig de spullen. 

• Check of al het vervoer is geregeld. 



CHECKLIST: DE DAG ERNA…   

• Verstuur de bedank kaartjes. 

• Breng jullie trouwkleding naar de stomerij. 

• Betaal de laatste rekeningen, eventueel met het geld dat jullie hebben 
gekregen. 

• Breng de geleende of gehuurde spullen terug. 

• Geef je naamsverandering door aan je werkgever, bank, naambordje op jullie 
voordeur, etc. 

• Bekijk de foto’s en geef de gasten ook doe mogelijkheid om wat te bestellen. 

NIET VERGETEN!   

• Begin op tijd  

• Bedenk welk thema je wilt of welke sfeer je wilt creëren en hou je daar aan. 

• Maak een overzicht van alle leveranciers en locaties met de contactpersonen 
en de contactgegevens van hun.  

• Maak een begroting en stel het budget vast. Houd je overzicht er regelmatig 
bij, zodat je dalijk niet ineens onvoorziene kosten hebt. 

• Geniet samen van alle voorbereidingen en uiteindelijk de dag natuurlijk. Plan 
ook is een avondje samen, kijk gezellig een filmpje. 
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