
 

 

Gratis Checklist Trouwen 
 

Met de checklist van DJayBooking heb je alles voor je bruiloft overzichtelijk bij elkaar!  
 
Alvorens je met de echte planning van je bruiloft begint, kies je eerst een trouwdatum en een locatie. Wil 
je een specifieke locatie is het wenselijk om hier eerst langs te gaan en samen een datum af te stemmen!  

 
Twaalf tot zes maanden voor het huwelijk 
 
- Stel je ouders, familie en vrienden op de hoogte van jullie trouwplannen 
- Stel samen de huwelijksdatum vast en bedenk ook hoe laat jullie willen trouwen; 
- Bepaal de hoogte van je budget en bepaal ook hoeveel je voor elke onderdeel wilt uitgeven; 
- Hoeveel mensen wil je uitnodigen en past dit bij je budget? 
- Ga op zoek naar een passende locatie en reserveer deze; 
- Wil je in het stadhuis trouwen of op een specifieke locatie? Leg deze dan vast; 
- Wil je gebruik maken van de kerk? Reserveer deze dan; 
- Kies een ceremoniemeester;  
- Stel een voorlopige gastenlijst samen; 
- Zoek een fotograaf en iemand die eventueel video-opnames maakt; 
- Bepaal samen of je een live-band wilt of een allround DJ; 
- Maak een draaiboek en houd nauwkeurig bij wat er allemaal gebeurt omtrent de voorbereidingen; 
- Informeer naar een “bruiloft verzekering” als er onverhoopt wat gebeurt; 
- Bedenk wie je als getuigen wilt vragen, ben je er samen uit vraag deze personen dan; 
- Willen jullie ook kinderen? Bedenk wie dit gaat worden; 
- Verdiep je alvast in het trouwvervoer. Wil je in een special auto of koets trouwen. 
 

Zes maanden voor het huwelijk 

 
- Zoek een trouwjurk, een jurk waar je al jaren van droomt! Kijk ook naar schoenen en accessoires; 
- Wil je ook op huwelijksreis? Zoek een reisbureau en leg je reis vast! 
- Maak afspraken met je getuigen; 
- Zorg dat je alles op papier hebt staan en maak schriftelijke afspraken met de locatie, cateraar etc.; 
- Stuur save the date kaartjes naar je gasten; 
- Stel je werkgever op de hoogte i.v.m. de hoogte van je vrije dagen; 
- Zorg dat alle benodigde trouwpapieren in je bezit zijn; 
- Reserveer een bruidssuite voor jullie huwelijksnacht; 
- Ga in ondertrouw! 
 

Vier maanden voor het huwelijk 
Spannend... aftellen is begonnen!  
 
- De bruidegom kiest zijn kleding, stem deze af op de kleur en stijl van de trouwjurk; 
- Zorg dat je een verlanglijst hebt voor de cadeaus; 
- Neem een paar danslessen, dat helpt je op weg voor de openingsdans; 
- Heb je bruidskinderen? Stem de kleding af met alle betrokkenen; 
- Contact met de DJ of live-band om de laatste puntje op de i te zetten! Nog geen DJ? Kies er eentje!  

http://www.djaybooking.nl/djs
http://www.djaybooking.nl/djs


 

 

 

Drie maanden voor het huwelijk 

 
- Maak een onderverdeling voor de gasten (receptie, feest of hele dag) en maak je gastenlijst definitief; 
- Kies je uitnodiging uit bij de drukkerij en bestel deze; 
- Bespreek samen of je in gemeenschap van goederen trouwt of op huwelijkse voorwaarden; 
- Willen jullie op huwelijkse voorwaarden trouwen? Maak dan een afspraak bij de notaris; 
- Maak je gebruik van de kerk? Spreek dan de huwelijksvoltrekking in de kerk door; 
- Kies je bedankjes uit; 
- Bedenk waar jullie de gasten willen verzamelen, dit kan thuis zijn of op de locatie; 
- Bespreek de mogelijkheden voor je bruidstaart door met de bakker. 
 

Twee maanden voor het huwelijk 
 

- Koop de trouwringen en denk hierbij ook aan het ingraveren; 
- Ga naar de kapper voor een proefkapsel; 
- Verstuur de uitnodiging 8 weken van tevoren en vraag je gasten of ze wel of niet aanwezig zijn;  
- is je legitimatiebewijs of paspoort nog geldig? 
- Maak voor de kerkdienst (dien van toepassing) een programmaboekje; 
- Bespreek met de ceremoniemeester het programma door; 
- Koop bijzondere cadeaus voor de ceremoniemeester, bruidskinderen en getuigen. 

 
Zes weken voor het huwelijk 
 
- Houd nauwkeurig bij wie er allemaal aanwezig zijn op jullie bruiloft; 
- Maak bedankkaartjes; 
- Bespreek met de bloemist welk trouwboeket en corsages je wilt hebben; 
- Heb je bruidskinderen en een trouwauto? Denk aan een passend boeket; 
- Maak een tafelschikking; 
- Denk aan een kussentje of koffertje voor de trouwringen; 
- Ga eventueel naar de zonnestudio voor een kuurtje; 
- Zorg dat je genoeg panty’s hebt voor als er een ladder in komt. 
 

Vier weken voor het huwelijk 

 
- Neem de draaiboeken door met de ceremoniemeester en de geestelijke (indien van toepassing); 
- Bedenk iets leuks waar de gasten iets in kunnen vermeldingen, een soort van gastenboek; 
- Denk aan een reisverzekering voor als je op huwelijksreis gaat; 
- Pas allebei nogmaals de trouwjurk en het kostuum en zorg dat alle accessoires zijn geregeld; 
- Ga naar de schoonheidsspecialiste voor een proef make-up en maar een afspraak voor de dag zelf; 
- Neem contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand en neem het draaiboek samen door. 
 
 



 

 

Twee weken voor het huwelijk 
 
- Neem het draaiboek nogmaals door en kijk of alles klopt; 
- Leg de bruidskinderen uit wat hun taak is tijdens de bruiloft; 
- Denk eraan dat er misschien nog een vrijgezellenfeest wordt georganiseerd; 
- Loop je trouwschoenen op tijd in; 
- Maak een lijst voor je huwelijksreis. 
 

Eén week voor het huwelijk 
 
- De bruidegom moet deze week naar de kapper; 
- Geef de cateraar het exacte aantal gasten door; 
- Bereid een eventuele speech voor; 
- Neem het programma nogmaals door met de ceremoniemeester; 
- Controleer of alle afspraken met de kerk, trouwlocatie, gemeentehuis en hotel gemaakt zijn; 
- Denk aan slechtweer voorzieningen op jullie trouwdag (paraplu’s); 
- Pak de koffers voor je huwelijksreis in; 
- Haal de trouwringen op. 
 

Eén dag voor het huwelijk 
 
- Leg de ringen klaar; 
- Zorg dat je wat klein geld hebt (fooi indien nodig); 
- Neem een klein tasje met persoonlijke spullen mee; 
- Check of alle decoraties naar de trouwlocatie zijn gegaan i.v.m. de versiering; 
- Maak er een rustige en ontspannen dag van en ga op tijd naar bed! 
 

De huwelijksdag 
 
- Ga naar de schoonheidsspecialist en de kapper; 
- Vergeet het bruidsboeket, de ringen en de bedankjes niet mee te nemen door alle drukte; 
- Geniet van deze mooie en speciale dag! 
 

Na de huwelijksdag 
 
- Veel plezier met de huwelijksreis! 
- Zorg dat je binnen 6 weken de bedankkaartjes schrijft voor de ontvangen cadeaus; 
- Laat je jurk reinigen. 
 
 

Ben je op zoek naar een DJ voor je bruiloft? Klik dan hier 
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