Checklist huwelijk
• Minimum 18 - 12 maanden vooraf:
Kies de wijze waarop jullie willen trouwen
Kerkelijk huwelijk / Wettelijk huwelijk / Buitenland / ………………………………………………………
Bekijk welke datum het beste past voor jullie huwelijk en zet deze vast
Datum huwelijk : ……………………………………………………………………………………………………………
Indien gewenst, ga op zoek naar een huwelijksplanner
Tel. : ………………………………………………………………………………………………………………
Leg een datum vast bij de burgelijke stand en /of kerk
Maak een budget voor jullie zelf op, wees voorbereid op extra kosten.
Plan de volgorde van jullie dag
Ga op zoek naar jullie ideale feestlocatie
Bekijk wie jullie willen uitnodigen op het feest
Vraag je getuigen
Bruid : ………………………………………………………………………………………………………………
Bruidegom : ………………………………………………………………………………………………………………
Ontwerp en verstuur de “save the date” kaartjes
Ga op zoek naar inspiratie voor jullie huwelijk door uren het internet af te schuimen of ontelbare
huwelijksbeurzen te bezoeken.
Als je dit wil, organiseer een verlovingsfeest
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Checklist huwelijk
• 12 - 9 maanden vooraf:
Vraag je vakantie aan bij je werkgever.
Indien gewenst, plan jullie huwelijksreis
Ga op zoek naar diensten die jullie wensen op jullie trouwfeest

- Catering : ……………………………………………………………………………………………………
- Fotograaf : Totaalbeeld 0495 57 39 62

of ………………………………………………………………………………………………………………

- Dj : Silverblue 0477 94 03 46

of ………………………………………………………………………………………………………………

- Bloemist : ……………………………………………………………………………………………………
- Photobooth : Silverblue 0477 94 03 46

of ………………………………………………………………………………………………………………

-

Live muziek : …………………………………………………………………………………………………
Vervoer : ………………………………………………………………………………………………………
Kapper : ………………………………………………………………………………………………………
Bakker : ………………………………………………………………………………………………………

Zoek of pas een bruidsjurk
Koop of leen schoenen en passende accessoires
Ga je niet voor een kerkelijk huwelijk, bekijk dan of jullie de dag zelf een ceremonie willen
organiseren voor familie en / of vrienden

- Locatie ceremonie : ……………………………………………………………………………………………
- Ceremoniespreker : …………………………………………………………………………………………

Bekijk samen met de locatie of jullie extra materiaal moeten huren voor de ceremonie. ( Stoelen,
aankleding, geluidsinstallatie, …)
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Checklist huwelijk
• 9 - 6 maanden vooraf:
Ga op zoek naar de perfecte ringen
- Tel. juwelier : …………………………………………………………………………………………………………
Boek jullie overnachting als jullie niet naar huis gaan na het feest
Geef jullie genodigden ideetjes om overnachtingsplaasten in de buurt te reserveren
Indien gewenst, maak een afspraak bij de notaris voor jullie huwelijkscontract
Bepaal een datum voor jullie ondertrouw als jullie voor de kerk trouwen
Datum ondertrouw : ………………………………………………………………………………………………………
Zorg ervoor dat je al de documenten bij elkaar zoekt die je nodig hebt voor de ondertrouw, de
burgerlijke trouw, het kerkelijk huwelijk, …

- Geboorteakte, identiteitskaart of paspoort
- Doopbewijs, bewijs van ondertrouw
Bekijk in detail wie jullie uitnodigen voor kerk / ceremonie, receptie, avondfeest
Zoek kledij voor bruidegom
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Checklist huwelijk
• 6 - 3 maanden vooraf:
Ontwerp en verstuur uitnodigingen (vergeet geen cadeautip te noteren)
Maak een afspraak met de priester of ceremoniespreker om alles te bespreken
Datum : ………………………………………………………………………………………………………………
Maak een afspraak met de burgerlijke stand om alles te bespreken
Datum : ………………………………………………………………………………………………………………
Maak een voorlopig draaiboek voor jullie dag
Als ,jullie de zaal extra willen aankleden maak dan een afspaak met een decorateur
Tel. decorateur : ……………………………………………………………………………………………………………
Maak een lijst met aanwezigheden en afwezigheden van de genodigden
Boek danslessen als jullie dit willen
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Checklist huwelijk
• 3 maanden vooraf:
Maak afspraken om alles in detail te bespreken met de locatie, catering, …
Datum locatie : ………………………………………………………………………………………………………………
Datum catering : ……………………………………………………………………………………………………………
Ontwerp en bestel de bedankjes voor de gasten
Bestel de bruidstaart
Bespreek de wensen met je kapper
Maak een afspraak met een schoonheidsspecialist voor een proef make-up
Datum : ………………………………………………………………………………………………………………
Controleer jullie paspoorten en visa voor jullie huwelijksreis als dit nodig is
Ga je op huwelijksreis naar een land waar je voor gevaccineerd moet zijn, denk er dan aan
Ga op zoek naar kleding voor de bruidskindjes
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Checklist huwelijk
• 2 maanden vooraf:
Maak een gedetaileerde planning van jullie dag, hou rekening met rijstijden
Maak een voorlopige tafelindeling op
Koop of maak een gastenboek
Denk al eens na over jullie trouwbeloftes en de speeches die jullie willen geven
Bekijk het kostenplaatje nog eens in detail en betaal de nodige voorschotten
Oefen tussendoor jullie openingsdans
Laat printopdrachten uitvoeren

- Menukaartjes
- Tafelkaartjes
- Programmaboekjes voor de kerkdienst of de ceremonie
Pas je bruidsjurk opnieuw en laat de eventuele aanpassingen doen
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Checklist huwelijk
• 1 maand vooraf:
Loop je trouwschoenen in
Maak de definitieve afspraken met jullie getuigen en andere personen die een taak vervullen tijdens
jullie huwelijk
Maak de definitieve afspraken met de diensten die jullie ingehuurd hebben

-

Locatie
Catering
Fotograaf
Live muziek
Dj
Bloemist
Kapper
Make-up
…

Plan de generale repetitie in de kerk als jullie dit wensen
Overloop de checklist nog eens goed zodat je niets over het hoofd hebt gezien
Bekijk de lijst van de genodigden en stuur, indien nodig, enkele reminders
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Checklist huwelijk
• 2 weken vooraf:
Betaal boetes en verzorg wonden die opgelopen zijn tijdens de vrijgezellenavond
Maak de definitieve tafelindeling op en bezorg deze aan de locatie / catering
Bekijk het verloop van de ceremonie met de ceremoniespreker als jullie deze hebben
Maak een noodgevallen tas met daarin

-

Zakdoekjes
Verfrissingdoekjes
Naaisetje
Deodorant
Haarproducten
Veiligheidsspelden
…

Zoek alles bij elkaar wat jullie nodig hebben tijdens de huwelijksreis en maak eventueel de koffers
Bekijk het weerbericht al eens, en bij slecht weer bekijk eventueel alternatieve locaties voor bv.
Fotoshoot, receptie, …
Bekijk of er geen wegwerkzaamheden zijn op de wegen die leiden naar de feestlocatie
Haal de ringen op en leg deze op een voordehand liggende plaats
Ga het huwelijkscotract tekenen bij de notaris als jullie dat hebben
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Checklist huwelijk
• 1 week vooraf:
Controleer of alles in orde is van de kledij
Haal versieringen op als jullie dit zelf voorzien
Ga naar de kapper (Bruidegom)
Ga naar de manicure als je dit wenst
Geef de eventuele laatste wijzegingen door aan de locatie, catering, fotograaf, …
Controleer of alles wat en wie jullie hebben gehuurd zeker aanwezig zullen zijn
Leg de laatste hand aan jullie trouwbeloftes en speeches
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Checklist huwelijk
• 1 dag vooraf:
Leg alles klaar voor morgen

-

Ringen
Speeches
Trouwbeloftes
Noodgevallen tas
Kleding
…

Ga de locatie versieren als jullie dit zelf doen
Controleer of de gasten die van ver moeten komen goed aangekomen zijn (als ze de dag vooraf
toekomen tenminste)
RELAX
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Checklist huwelijk
• De dag zelf:
Eet een goed ontbijt (je zal het nodig hebben)
Ga naar de kapper en make-up
Kleed je aan
Neem de zaken die je gisteren klaar hebt gelegd zeker mee

-

Ringen
Speeches
Trouwbeloftes
Noodgevallen tas
…

BLIJF RUSTIG EN GENIET VAN JULLIE DAG!
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Checklist huwelijk
• De dagen na jullie huwelijk:
Opruimen van de versieringen (als jullie dit zelf hebben gedaan)
Genieten van jullie huwelijksreis
Cadeautjes uitpakken
Kaartjes lezen
Gehuurde zaken terug bezorgen
Rekeningen betalen
Foto’s en filmpjes bekijken
GENIETEN VAN HET LEVEN ALS GETROUWD KOPPEL!
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