
1

O N Z E  P E R F E C T E  D A G
De complete gids voor het organiseren van de 

bruiloft van jullie dromen.

Door:



2

1 .  D E  P L A N N I N G 
Het maken van dé ultieme checklist in aanloop 

naar jullie grote dag. 

2 .  H E T  B U D G E T 
Misschien wel één van de belangrijkste taken. 

Zo stel je het budget op. 

3 .  D E  G A S T E N L I J S T 
Wie ga jij uitnodigen op de grote dag? Met 

deze tips maak je een gastenlijst! 

4 .  D E  O R G A N I S A T I E 
Geef de touwtjes uit handen en geniet 
onbezorgd van elk moment! 

5 .  D E  T R O U WJ U R K  
Er is oneindig veel keuze in kleuren en designs. 
Met deze tips vind je de jurk van je dromen. 

6 .  D E  U I T N O D I G I N G E N  
Er komt meer bij kijken dan je denkt: op deze 
dingen moet jij letten!

7 .  D E  T R O U W L O C A T I E  
Zó kies je de perfecte trouwlocatie voor de 

bruiloft van jullie dromen. 

8 .  D E  L A A T S T E  D E T A I L S  
Door te letten op deze details kan er niets meer 
mis gaan op jullie grote dag!

9 .  N A W O O R D

I N H O U D

Design en Lay-out
Patricia Pérez

Tekst en Inhoud
Anke Beukema



3

V O O R W O O R D
Jouw grote liefde heeft jou eindelijk ten huwelijk gevraagd; 
geweldig! Nu kan het plannen van jullie grote dag beginnen! 
Maar... waar begin je? Hoe organiseer je eigenlijk een 
bruiloft? Waar moet je beginnen, hoe lang gaat het duren 
én, ook niet geheel onbelangrijk, hoeveel gaat ons dit 
allemaal kosten? En waarom komt er maar geen einde aan 
die to-do lijst?!

Het organiseren van een bruiloft is niet gemakkelijk en het 
kan voor veel stress zorgen. Maar, geen zorgen! 

Dit e-book zal je helpen met het organiseren van jullie 
droombruiloft: vanaf de organisatie tot aan het jawoord. Het 
doel? De bruiloft van jullie dromen werkelijkheid maken! Met 
de informatie in de acht hoofdstukken van dit ebook zullen 
jullie niet alleen optimaal kunnen genieten van de grote 
dag, maar ook van de voorbereidingen. Tip voor tip komen 
jullie dichterbij een perfecte, gepersonaliseerde, speciale en 
unieke bruiloft! Dus, lees snel verder en laat je informeren en 
inspireren door de experts van Zankyou.
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Een spannende tijd breekt aan en er moet een hele hoop 
gebeuren. Het organiseren van jullie droombruiloft vergt jullie 
volle aandacht; er zijn ontzettend veel details waar jullie over 
na moeten denken en vele (mogelijke) leveranciers waarmee 
je contact op moet nemen. Om het hele proces een stuk 
gemakkelijker te maken, hebben wij een lijstje van lijstjes gemaakt. 
Klinkt ingewikkeld? Het zal jouw bruiloft voorbereidingen juist 
een stuk gemakkelijker gaan maken! Pak een notitieboek erbij 
en ga aan de slag met de volgende essentiële lijstjes:

Lijst met verwachtingen 
Dit is, zonder twijfel, de lijst waar je mee moet beginnen. Wij raden je aan om alles op 
te schrijven wat jij verwacht van je bruiloft. Wees gedetailleerd! Deze lijst is essentieel 
om vorm te geven aan de organisatie van jullie droomdag. Schrijf op wat jij (en je 
verloofde…) verwachten, zodat jullie deze lijst stap voor stap kunnen gaan afwerken.

1
D E  P L A N N I N G

Het maken van dé ultieme 
checklist in aanloop naar jullie 

grote dag.
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Gastenlijst
Het aantal gasten dat jullie gaan uitnodigen voor 
jullie bruiloft is héél belangrijk om vast te stellen. Je 
hebt dit namelijk nodig voor een aantal essentiële 
onderdelen van jullie grote dag, bijvoorbeeld: 
bij het kiezen van de trouwlocatie, het menu én 
de feestlocatie. Het is belangrijk om hierbij een 
onderscheid te maken tussen de gasten die de 
hele dag aanwezig zullen zijn en de gasten die 
bijvoorbeeld alleen aanwezig zullen zijn op het feest. 

In hoofdstuk 3 van dit e-book kun je al onze tips vinden 
voor het opstellen van een gastenlijst!

Lijst met mogelijke trouw- en 
feestlocaties  
De trouwlocatie is het eerste dat je moet gaan regelen, 
want dit is hetgeen waar je de rest van de dag omheen 
zult plannen. Maak een lijst van alle locaties die jullie 
overwegen voor jullie grote dag. Maak hierbij ook een 
rangschikking, zodat nummer 1 de locatie is waar jullie het liefste jullie grote dag zouden willen vieren. 
Bij het informeren naar beschikbaarheid kun je deze lijst gemakkelijk afwerken. Wees er op tijd bij! De 
trouwlocaties worden vaak vroeg van tevoren gereserveerd.

In hoofdstuk 7 lees je meer over het vinden van de perfecte trouwlocatie!

https://www.zankyou.nl/locaties-voor-bruiloft
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Lijst met bruidsmode boetieks en designers. 
Het kiezen van de perfecte jurk is één van de moeilijkste keuzes tijdens de voorbereidingen 
van jullie bruiloft. Schrijf jouw eisen voor de trouwjurk op en bekijk welke collecties van welke 
merken jij mooi vind. Heel belangrijk is om ook een budget op te stellen - hierdoor kun je een 
stuk gerichter zoeken. Op basis van jouw budget en wensen kun je daarna op zoek gaan naar 
bruidsboetieks die jou kunnen helpen. Maak een lijst en maak pasafspraken! Wees hiermee 
ook op tijd, zodat je eventueel genoeg tijd hebt om je jurk op maat te laten maken.

In hoofdstuk 5 lees jij al onze tips over het vinden van dé perfecte jurk!

Lijst met leveranciers
Maak een lijst met leveranciers die jij zou willen gebruiken voor jouw bruiloft. Doe 
research: kunnen zij jouw wensen werkelijkheid maken? Wat vinden andere klanten 
van hun werk? Neem alle mogelijke leveranciers in gedachten: een bloemist, muziek, 
entertainment, weddingplanner, fotograaf, decoratie etc. Liever te veel dan te weinig! 
Hierna kun je contact met hen opnemen om beschikbaarheid en prijzen te checken en 
om een goede keuze te kunnen maken. Wij van Zankyou kunnen jou hier zeker mee 
verder helpen, neem zelf een kijkje in onze database en neem contact op met jouw 
favorieten - of neem contact met ons op voor vrijblijvend advies!

https://www.zankyou.nl/bruidsjurken-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/bruiloft
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Een takenlijst
Maak een lijst met beslissingen die jij moet nemen en 
afspraken die jij moet inplannen. Maak een agenda en 
denk goed na over wanneer je welke dingen moet gaan 
regelen. Hulp nodig? Download dan hier Zankyou´s 
ultieme checklist!

Budget lijst
Het is heel belangrijk dat je een lijst maakt met 
jouw budget: wat heb je al betaald en wat moet er 
nog betaald worden? Maar, ook niet onbelangrijk: 
hoeveel geld wil jij maximaal besteden aan 
bepaalde leveranciers of onderdelen van je bruiloft? 
Houd alles onder controle - zodat jullie niet hoeven 
in te leveren op jullie droom huwelijksreis! 

Hulp nodig bij het opstellen van jullie budget? 
Lees dan snel verder: in hoofdstuk 2 vind jij 
onze tips! 

Lijst met foto´s die jij wilt laten maken
Wanneer jij gekozen hebt wie jouw grote dag 
gaat fotograferen is het, afhankelijk van de 
stijl van de fotograaf, heel belangrijk om na te 
denken over wat voor soort foto´s jij wilt laten 
maken. Bespreek dit met de fotograaf, zodat 
hij/zij hier rekening mee kan houden tijdens de 
grote dag.

Lijst van alles wat nodig is op de 
trouwlocatie
Na het kiezen van de trouwlocatie is het goed 
om met hen te overleggen wat jullie hier zelf nog 
moeten regelen. Catering? Decoratie? Informeer 
van tevoren zodat jullie dit op jullie to-do lijst 
kunnen zetten (of er af halen…) 

Het is ook aan te raden om voor de grote dag 
zelf een tas klaar te maken met alle dingen die 
jij moet meenemen naar de trouwlocatie. Denk 
bijvoorbeeld aan: make-up, platte schoenen, 
papieren zakdoekjes, parfum… 
Denk aan alle basis dingen die jij nodig kunt 
hebben. Doe dit op tijd zodat je geen belangrijke 
dingen vergeet!

Cadeaulijst
Het maken van een cadeaulijst is dé perfecte 
optie om jullie gasten te laten weten wat jullie 
zouden willen ontvangen op jullie bruiloft. Maak 
gebruik van Zankyou! Via Zankyou maak je 
gratis jullie eigen trouw website met cadeaulijst 
- hier kunnen jullie gasten gemakkelijk cadeaus 
aan jullie schenken die jullie in 100% cash op 
jullie bankrekening zullen ontvangen! Maak 
bovendien gebruik van verschillende planning 
tools om de organisatie nóg gemakkelijker te 
maken.

https://www.zankyou.nl/p/ultieme-zankyou-checklist-101-tips-voor-het-plannen-van-je-huwelijk
https://www.zankyou.nl/p/trouwbudget-opstellen-9-dingen-die-bijna-alle-bruidsparen-vergeten
https://www.zankyou.nl/p/trouwbudget-opstellen-9-dingen-die-bijna-alle-bruidsparen-vergeten
https://www.zankyou.nl/p/tips-spontane-trouwfotos
https://www.zankyou.com/nl/cadeaulijst
https://www.zankyou.com/nl/cadeaulijst
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2

Het liefst wil je zo snel mogelijk beginnen met het plannen van 
de bruiloft, maar voor je aan de slag gaat is het verstandig om 
jullie budget te bepalen. Zodra je weet wat je kan besteden, is 
het makkelijker om binnen het budget te blijven. Zankyou helpt 
je graag een handje bij het opstellen van je trouwbudget en 
geeft tips om binnen het budget te blijven.

Want hoe doe je dat nou? Het opstellen van zo’n budget? Begin 
met research zodat je weet wat er mogelijk is en welke prijzen je 
kunt verwachten. Om het overzicht niet te verliezen raden wij je 
aan een prioriteitenlijstje maken. Geef vervolgens per onderdeel 
aan wat je budget is. Het is handig om aan de slag te gaan 
met een verdeelsleutel. Je bepaald dan hoeveel procent van je 
budget naar welk deel gaat.

H E T  B U D G E T
Misschien wel één van de meest belangrijke 

taken. Zó stel je het budget op!
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Verdeelsleutel  
Reserveer bijvoorbeeld 40 procent van het 
budget voor de receptie, bruidstaart, diner 
en het feest. Ga uit van 10 tot 15 procent 
voor de trouwkleding en 10 procent 
voor de fotograaf. Drukwerk, bloemen 
en decoratie horen samen ook zo’n 10 
procent van het budget te beslaan. Voor 
de trouwringen en het stadhuis gaan we uit 
van een gemiddelde van 10% voor ieder 
onderdeel.

Bepaal jouw verdeelsleutel aan de hand van je 
prioriteitenlijst. 

Vinden jullie de decoratie minder belangrijk? 
Bepaal dan om daar minder geld aan uit te 
geven zodat je meer ruimte hebt voor een 
onderdeel dat hoger op de lijst staat. Bepaal 
voor ieder onderdeel hoeveel je er aan wil 
uitgeven om tot het complete trouwbudget te 
komen.

Maar hoeveel kost een gemiddelde bruiloft 
nou eigenlijk? De gemiddelde bruiloft in 
nederland kost zo’n 21.000 euro! Verbaasd? 
Blij verrast? Lees hier meer over de 
gemiddelde kosten van de bruiloft.

https://www.zankyou.nl/g/99-bruidsjurken-voor-2018-hier-zit-jouw-perfecte-jurk-zeker-tussen
https://www.zankyou.nl/media-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/p/hoeveel-kost-een-bruiloft
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Besparen 
Kun je niet alles realiseren met het voorgenomen budget? Geen zorgen, er zijn gelukkig 
genoeg manieren om te besparen. Een simpele budgettip is bijvoorbeeld om doordeweeks 
(maandag tot en met donderdag) te trouwen. Ook buiten het hoogseizoen (oktober tot en 
met april) is trouwen goedkoper.

Daarnaast kan je ook besparen op het vervoer of de trouwjurk. Door een trouwjurk 
te huren ben je goedkoper uit. We hebben allemaal vaak genoeg ¨webshopping 
fails¨ voorbij zien komen op internet… je wilt natuurlijk niet dat dit gebeurt met jouw 
droomjurk! We adviseren je dus om niet blind iets te kopen op een online webshop - 
want hier geldt vaak: goedkoop is duurkoop! Je kan vaak ook besparen op vervoer door 
te kijken of je een auto kan lenen in je directe omgeving.

Meer tips over het besparen van geld tijdens de voorbereidingen van jullie grote dag? 
Lees dan snel verder!

https://www.zankyou.nl/p/de-beste-tips-om-geld-te-besparen-tijdens-het-organiseren-van-je-bruiloft
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Prioriteiten
Kom je na deze besparingstips nog boven het budget uit? Kijk nog eens naar je 
prioriteitenlijst en kijk of je daar in kan schuiven. Probeer een goede balans te vinden. 
Probeer daarnaast ook een marge van 15 procent aan te houden in je budget onder 
meer voor onvoorziene kosten. Bepaalde onderdelen kunnen hoger uitvallen dan je 
van tevoren had verwacht, of er komen bepaalde onderdelen naar voren waar je van 
tevoren geen rekening mee had gehouden. 

Veel succes!
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33
D E  G A S T E N L I J S T

Wie ga jij uitnodigen op de grote dag? Met 
deze tips maak je de gastenlijst!

In principe hoeft het maken van je gastenlijst helemaal niet 
moeilijk te zijn, maar denk er goed overna! Het aantal gasten 
heeft namelijk een grote invloed op de mogelijke trouwlocaties 
en, natuurlijk, op de kosten van jullie bruiloft. Neem voor het 
opstellen van jullie gastenlijst genoeg tijd, bespreek het samen 
en denk er rustig over na! En, heel belangrijk: voel je niet 
gedwongen om iedereen die je kent uit te nodigen. 

Wij hebben een aantal dingen op een rijtje gezet om over na te 
denken bij het opstellen van dé perfecte gastenlijst. Aan de slag!

Gaan jullie voor een intieme of grote bruiloft? 
Het verschil tussen het aantal gasten bij een intieme of een grote en uitbundige 
bruiloft is natuurlijk enorm. Bedenk daarom eerst of jullie voor klein en intiem of 
groot en uitbundig gaan. Natuurlijk is een combinatie ook mogelijk: jullie kunnen de 
huwelijksceremonie klein en intiem houden, maar bijvoorbeeld bij het feest de rest van 

jullie gasten uitnodigen voor een uitbundig feest! 

https://www.zankyou.nl/p/hoe-organiseer-ik-een-intieme-bruiloft-wij-geven-5-tips
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Tijdens het opstellen van de gastenlijst is dit 
ook heel belangrijk om aan te houden: op welk 
onderdeel van jullie grote dag zal elke gast 
aanwezig zijn? Hebben jullie al een trouwlocatie 
in gedachten? Houd dan ook rekening met de 
maximale capaciteit van deze locatie. 

Wie moeten er zéker bij zijn?
Maak een lijst van de mensen die zeker niet 
mogen missen op jullie grote dag. Denk hierbij 
aan je ouders, familie, schoonfamilie en jullie 
beste vrienden. Je zult ontdekken dat de 
gastenlijst al aardig lang wordt wanneer je al 
deze mensen hebt genoteerd!  

Save the date: Nodig de mensen die écht niet 
kunnen missen alvast uit om deze dag vrij te 
houden door middel van een save the date 
kaart! Zo weet je zeker dat deze belangrijke 
mensen straks ook echt aanwezig kunnen zijn. 
Lees ook onze tips over het maken van een save 
the date kaart!

Over wie twijfel je?
Het is altijd goed om een lijstje op te stellen 
met mensen waar je over twijfelt. Misschien voel 
je je verplicht om deze persoon uit te nodigen, 
of weet je niet zeker of je deze persoon wel écht 
bij jouw grote dag moet betrekken. Wanneer je 
dit opschrijft zul je snel genoeg aan je gevoel 
merken of je deze persoon uiteindelijk wel of 
niet uit moet nodigen. En zitten jullie nog niet 
aan het maximale aantal gasten? Dan kun je 
altijd nog overwegen om de gasten van dit 
lijstje alsnog uit te nodigen! 

Denk bijvoorbeeld goed na of je deze mensen 
de laatste maanden nog gesproken en/of 
gezien hebt en welke bijzondere momenten jij 
met deze mensen gedeeld hebt. Of denk na of 
deze potentiële gast jullie zou uitnodigen voor 
zijn/haar bruiloft. Dit kan de drempel zijn om de 
laatste mensen waarover je nog twijfelt van de 
gastenlijst te halen.

Denk na over eventuele introducees
Denk tijdens het opstellen van de gastenlijst 
ook heel goed aan het aantal introducees die 
mee komen naar jullie grote dag, hierbij moet je 
denken aan bijvoorbeeld partners of kinderen. 
Jullie beslissen dit zelf: een no-kids wedding, 
geen introducees of juist alleen introducees 
voor specifieke personen. Denk hier goed over 
na en communiceer dit ook duidelijk naar de 
gasten, zodat hier later geen misvattingen over 
kunnen bestaan.

Creëer categorieën
Wanneer jullie gastenlijst bijna compleet is, 
is het handig om jullie gasten in te delen in 
verschillende categorieën: familie, goede 
vrienden, collega´s etc. Bij het maken van deze 
categorieën is het ook aan te raden om na te 
denken over de verschillende dagdelen waarop 
je deze mensen wilt gaan uitnodigen. Zo hebben 
jullie een duidelijk overzicht dat jullie heel erg 
zal gaan helpen bij de rest van de organisatie!

Klaar? Leg de gastenlijst dan even aan de kant 
en kijk er over een paar dagen nog eens naar 
- zo kun je nog eens rustig over jullie twijfels 
nadenken en zul je straks volledig achter jullie 
gastenlijst staan!

https://www.zankyou.nl/p/save-the-date
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In het drukke leven van vandaag de dag is er haast geen tijd over 
voor het organiseren van jullie eigen bruiloft. Een weddingplanner 
kan jullie hier zeker bij helpen. Een weddingplanner neemt de 
touwtjes in handen, zodat jullie op de grote dag zorgeloos 
kunnen genieten. 

Een weddingplanner overbodige luxe? Zeker niet! Hij/zij kan 
voor jullie de meest geschikte leveranciers vinden, zorgen dat 
alles volgens jullie wensen verloopt, zorgen dat iedereen zich 
aan de afspraken houdt én jullie budget in de gaten houden. 
Maar het meest belangrijke: een weddingplanner zal zorgen 
voor rust en structuur in alle hectiek van de voorbereidingen van 
jullie bruiloft. 

Met deze 5 stappen zulm jouw perfecte weddingplanner te vinden! 
Lees snel verder.

34
D E 

O R G A N I S A T I E

Geef de touwtjes uit handen en geniet 
onbezorgd van elk moment!
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Zoeken naar de perfecte match

De zoektocht naar de perfecte weddingplanner 
voor jullie grote dag is eigenlijk het enige waar je je 
echt druk over hoeft te maken als jullie kiezen om 
de touwtjes van de organisatie uit handen te geven. 
Houdt de volgende onderdelen in gedachten bij 
de eerste oriëntatie tijdens jullie zoektocht: 

- Bepaal jullie behoeftes: natuurlijk willen jullie 
dat op jullie grote dag al jullie wensen uitkomen: 
uniek, de mooiste details en met een persoonlijke 
touch. Schrijf duidelijk op wat jullie wensen zijn 
en denk na over het budget: zo kunnen jullie 
gerichter zoeken naar een weddingplanner die 
jullie sprookje werkelijkheid zal maken.

- Kies de soort dienst die jullie verwachten: 
een weddingplanner kan een bruiloft van A 
tot Z vormgeven, of slechts een adviserende 
rol spelen. Voor welke rol willen jullie een 
weddingplanner inschakelen?

- Zoeken op internet: als je hebt besloten wat je 
van de weddingplanner verwacht, kun je op zoek 
gaan. De beste manier om de meest populaire 
weddingplanners te vinden is ongetwijfeld via 
het internet. Op Zankyou vind je een breed 
scala aan weddingplanners, elk met hun eigen 
speciale touch.

- Beschikbaarheid: natuurlijk is het belangrijk dat 
de weddingplanner die jullie willen inschakelen 
beschikbaar is op de door jullie gekozen datum. 
Maak een lijst met favorieten en informeer naar 
hun beschikbaarheid voordat jullie de eerste 
ontmoeting plannen en een keuze maken!

https://www.zankyou.nl/weddingplanner-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/weddingplanner-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/weddingplanner-voor-bruiloft
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De eerste ontmoeting
In het kennismakingsgesprek is het belangrijk om erachter te komen hoe de wedding 
planner te werk gaat. Hoe organiseert en coördineert hij of zij? Het is belangrijk dat dit 
overeenkomt met jullie ideeën. Jullie zullen namelijk veel moeten samenwerken de komende 

maanden!

Dit kennismakingsgesprek is hét moment om te vertellen wat je wilt. Waar heb je aan 

gedacht, welke stijl vind je het leukst, en hoe wil je dat alles gecoördineerd wordt? 

Kortom, vertel de weddingplanner al je ideeën, twijfels en zorgen. Ook raden wij aan 

om van tevoren een lijst met vragen op te stellen, zodat je zeker weet dat je niks zult 

vergeten tijdens dit (toch wel spannende) eerste gesprek met degene die misschien wel 

jullie grote dag gaat organiseren!

Ook niet onbelangrijk: informeer goed naar wat er inbegrepen is bij het pakket van de 

weddingplanner en wat voor kosten er eventueel nog bij zullen komen. Informeer ook 

naar eventuele leveranciers waarmee de planner samenwerkt en of hij/zij hier eventueel 

commissie over rekent.
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Referenties
Als laatste tip willen wij je nog meegeven om je niet álleen te laten leiden door emoties. 

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat jullie je goed voelen bij de weddingplanner van jullie 

keuze, maar vraag ook naar referenties! Op deze manier zul je een goed inzicht krijgen 

in de diensten van de weddingplanners en aan de hand hiervan kun je zeker een goede 

keuze maken!

Het kost even wat moeite, maar als het om jouw droombruiloft gaat is niets te gek. 

Het is het voorwerk zeker waard! Daarna kun je namelijk heerlijk genieten van de 

voorbereidingen, maar zónder de stress die er normaal bij komt kijken! Volg onze tips 

en je zult zeker de weddingplanner van je dromen vinden!

https://www.zankyou.nl/weddingplanner-voor-bruiloft
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35

D E  T R O U WJ U R K
Er is oneindig veel keuze - met deze 

tips vind je de jurk van je dromen

Het is zover! De zoektocht naar de perfecte jurk is begonnen... 
De jurk waar je al zo lang vaak van hebt gedroomd. Maar er is 
één probleem: je weet niet waar je moet beginnen. Waar moet je 
op letten? Zankyou heeft een aantal zaken voor jou op een rijtje 
gezet, zodat jij de perfecte jurk zult vinden. Lees snel verder!

Vertrouw op een professional
Als eerste willen wij jou graag aanraden om jurken te gaan passen in een bruidsboetiek, 
zodat een professional jou kan begeleiden in jouw zoektocht! De eerste keer passen 
soms raar kan voelen: je bent  het vast niet gewend om zo gekleed te gaan, of je 
wordt overweldigd door emoties. Laat de medewerkers van een bruidsmodezaak jou 
begeleiden om deze ervaring zo fijn mogelijk te maken. 

Natuurlijk zul je van tevoren het internet afstruinen op zoek naar jurken die jij mooi vind 
en om jouw wensen vorm te geven: lang of kort, wit of gekleurd, wat voor model, wat 
voor halslijn? Pinterest is je beste vriend! Maar pas op het moment dat jij de jurken 
daadwerkelijk aan trekt weet jij of dit jouw jurk is. 
Neem vrienden en/of familie mee naar jouw pas sessies: samen met de professionals 
zullen zij je het beste advies kunnen geven! 

https://www.zankyou.nl/bruidsjurken-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/g/30-trouwjurken-voor-de-lange-bruid-in-2016-mis-ze-niet
https://www.zankyou.nl/g/korte-trouwjurken-2016-laat-je-mooie-benen-zien-op-je-trouwdag
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De perfecte jurk op basis van jouw 
persoonlijkheid
De jurk moet in de eerste plaats de natuurlijke 
stijl van de bruid weerspiegelen. Als je een 
model kiest dat niets met jouw eigen stijl te 
maken heeft, zul je dit zeker zien. Koop nooit 
een model dat helemaal hot is, als het je niet 
staat. Je kunt dan beter kiezen voor een ander 
soort jurk, in jouw stijl, hoewel het misschien 
niet het nieuwste of hipste model is. Je beslist 
namelijk zelf wat een bruidsjurk is. 
Laat je adviseren door de ontwerper of de 
bruidsstyliste om de beste jurk te kiezen. Houd 
altijd rekening met het oorspronkelijke idee en 
laat je niet teveel beïnvloeden door de mensen 
die met jou mee zijn gekomen. Probeer 
je persoonlijkheid te laten weerspiegelen 
in de jurk, in plaats van dat de jurk jouw 
persoonlijkheid overneemt! Jij bent het 
middelpunt, en de jurk moet jouw schoonheid 
versterken, niet andersom.
 

De perfecte jurk bij jouw lichaam
Je hebt vast al een paar modellen in je 
hoofd die je graag wilt passen. Maar zijn dit 
modellen die je echt goed staan? Soms is het 
liefde op het eerste gezicht, maar vaak stelt 
jouw droomjurk je teleur. 
De meeste bruiden hebben een bepaald 
model in hun hoofd, maar eindigen toch 
vaak met een compleet ander design. Het is 
namelijk erg belangrijk goed te kijken naar je 
lichaamstype! Nogmaals, de professional zal 
jou hierin het beste kunnen begeleiden. 

https://www.zankyou.nl/p/hoe-vind-jij-jouw-droom-trouwjurk
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Laatste check, is dit echt jouw jurk?
De professionals raden aan om niet stug voor de spiegel te blijven staan bij de laatste 
check. Loop, zit, spring, dans, doe je armen omhoog. Als er iets is dat je niet kunt 
doen is dit niet de perfecte jurk. Je zou met hem een   miljoen emoties moeten kunnen 
beleven en de jurk vele uren moeten dragen, terwijl je nauwelijks stil zit. Het is dus erg 
belangrijk dat je je goed kunt bewegen.

Neem één of twee mensen mee waarbij je je op je gemak voelt, bijvoorbeeld je moeder 
en je zus. Geloof het of niet, de mening van anderen, hoe vastberaden we soms ook 
zijn, doet ons vaak twijfelen. En het is zó belangrijk bij jezelf te blijven en je gevoel te 
volgen als het gaat om het kiezen van jouw trouwjurk. Als je met veel mensen gaat is 
het moeilijker om de uiteindelijke keuze geheim te houden, is er minder rust en zijn er 
meer meningen.

Nu weet je wat je moet doen om de perfecte jurk te kiezen. Het enige wat je nu nog 
hoeft te doen is een trouw boetiek zoeken die een op hand gemaakte jurk kan maken, 
een grote collectie heeft, óf met gepersonaliseerde catalogus jurken werkt. Aarzel niet 
om de mening te vragen van een bruidsstyliste en ga voor de jurk waar je altijd al van 
hebt gedroomd!
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36
D E  U I T N O D I G I N G E N

Er komt meer bij kijken dan je 
denkt: hier moet je op letten!

De grote dag nadert en het wordt onderhand tijd voor het 
uitzoeken én versturen van de trouwkaarten. Eerder vertelden 
we je al dat het wordt aangeraden om de meest belangrijke 
gasten alvast een save the date kaart te versturen, maar nu is het 
tijd om de uitnodigingen voor jullie grote dag de deur uit te doen!

Timing van het versturen van de trouwkaarten
Hoewel wij je aanraden op tijd te beginnen met het nadenken over de uitnodigingen, hoeven 
deze pas zo’n acht weken voor je trouwdag daadwerkelijk verstuurd te worden. Doe je dit 
eerder, dan is de kans groter dat gasten de trouwkaart ergens kwijtraken.

https://www.zankyou.nl/uitnodigingen-voor-bruiloft
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Planning
Het lijkt misschien een simpele klus: het uitnodigen van vrienden en familie voor jullie bruiloft. 
Maar het opstellen van de gastenlijst, het nalopen van alle adressen, het uitzoeken van een 
mooie kaart en zorgen dat alle uitnodigingen op tijd op de bus gaan, kan langer duren dan 
je denkt. Begin dus op tijd met het maken van een planning. Houd hierbij rekening met de 
levertijd voor de trouwkaarten en plan wat extra tijd in voor het corrigeren van foutjes en het 
uitnodigen van eventuele over het hoofd geziene gasten.

Informatie op de trouwkaart
Voor het ontwerpen van de uitnodigingen is het een goed idee om een checklist te 
maken met alle benodigde informatie. Wat er in ieder geval op de trouwkaart moet 
komen te staan zijn: de namen van het bruisdpaar, de nam(en) van de geaddresserde(n), 
de trouwdatum en de trouwlocatie(s).

Bovenstaande aspecten moeten sowieso op de kaart verwerkt worden, maar het is handig om 
nog wat extra informatie toe te voegen. Verdere details zoals de eventuele dresscode kunnen 
in een apart briefje worden opgenomen. Wees ook duidelijk over ‘plus ones’ en kinderen, zo 
voorkom je de aanwezigheid van gasten waar eigenlijk geen ruimte voor is. Je kunt hiervoor 
altijd gebruik maken van een los insteekkaartje. Iets wat je ook zeker niet mag vergeten is het 
vermelden van de link van jullie eigen trouwsite. Deze maak je gemakkelijk op Zankyou.nl en 
hiermee maak je het nog leuker om je dag te plannen!

De stijl van de trouwkaart
Het is leuk om de stijl van de trouwkaart overeen te laten komen met de stijl van jullie 
bruiloft, zo krijgen de gasten alvast een goed voorproefje van wat zij kunnen verwachten! Bij 
verschillende online drukwerk leveranciers kun je via een online programma gemakkelijk een 
passende uitnodiging maken die overeenkomt met jullie eigen stijl. Niet zo creatief? Dan kun 
je ook de kaarten speciaal voor jullie laten ontwerpen!

https://www.zankyou.nl/uitnodigingen-voor-bruiloft
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Controleren
Aangezien de uitnodiging één van de eerste dingen zijn die jouw gasten zien over je bruiloft, 
wil je natuurlijk dat je hier een goede indruk mee maakt. Het zou dan ook doodzonde 
zijn als jouw uitnodigingen spelfouten bevatten. Laat de kaarten dus door verschillende 
mensen controleren en bekijk ze zelf ook een aantal keer. Tip: vergeet ook zeker niet om 
vanzelfsprekende zaken zoals jullie namen te controleren!

Denk aan de postzegels 
De meeste uitnodigingen zijn zwaarder dan een simpele postkaart. Het kan daarom zo zijn dat 
je meerdere postzegels op één uitnodiging moet plakken - laat je hier goed over  informeren. 
Zo voorkom je teleurstellingen (en onverwachte kosten) bij het op de post doen van de 
uitnodigingen.

Met deze tips kan het niet meer misgaan! Op onze website vind je alvast de professionals die 
jullie kunnen helpen met de mooiste uitnodigingen voor jullie bruiloft!
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D E 

T R O U W L O C A T I E

Zó kies je de perfecte trouwlocatie 
voor de bruiloft van jullie dromen.

Zoals we al vaak genoemd hebben is het kiezen van de trouwlocatie 
is één van de belangrijkste punten in de planning van de bruiloft 
- misschien zelfs wel dé belangrijkste. Er zijn veel dingen die 
afhangen van de door jullie gekozen trouwlocatie en dit zal ook 
het onderdeel met de grootste kosten zijn. Omdat je eveneens 
moet denken aan de beschikbaarheid van trouwlocaties zal dit 
het eerste punt moeten zijn dat je vastlegt. Hier leggen wij je uit 
welke dingen je goed aan moet denken bij het kiezen van een 
trouwlocatie. 

De plaats
Hoewel veel paren kiezen voor een feest in de buurt van hun woonplaats, besluiten 
anderen hun koffers te pakken en hun geluk te beproeven in verschillende delen van het 
land of zelfs in het buitenland. Zorg ervoor dat je een locatie kiest die op verschillende 
manieren te bereiken is, rekening houdend met alle mogelijke vervoermiddelen. Is het 
niet makkelijk te bereiken? Denk dan na over het inzetten van bussen of andere vormen 
van transport voor jullie gasten.

https://www.zankyou.nl/locaties-voor-bruiloft
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Kies je voor meerdere locaties? Probeer dan 
te regelen dat deze locaties niet te ver uit 
elkaar liggen. Of kies er voor om vervoer 
tussen de locaties te regelen of geef, in 
het geval van eigen vervoer, je gasten 
eenvoudige instructies mee.

Ook zijn er altijd gasten die een slaapplaats 
nodig hebben, omdat ze het te ver vinden om ‘s 
avonds nog terug te reizen of omdat ze gewoon 
willen genieten zonder na te denken over hun 
verantwoordelijkheden. Neem contact op met 
nabijgelegen accommodaties en probeer een 
speciale prijs te regelen. 

Details van de locatie  
Hoe groot is de locatie? Hoeveel vierkante 
meter? Hoeveel kamers? Is er een tuin? Stel 
al deze vragen en ontdek wat jij echt wil. De 
ruimte in wiskundige termen is de sleutel 
naar wat je kunt regelen op een bepaalde 
locatie.

Bij verschillende beschikbare ruimtes  kun je 
er voor kiezen om verschillende momenten 
van de dag zich op een andere plek  te 
laten afsprelen. Ongeacht het seizoen kun 
je ook open  en buiten ruimtes bekijken en 
beslissen of je hier gebruik van wil maken. 
Jij beslist.

Alternatieven bij slecht weer: het weer kan 
een geweldige dag verpesten als je er niet 
op berekend bent. Zoek een alternatief 
in het geval dat de weergoden je minder 
goed gezind zijn. Als je een optie binnen 
en buiten hebt, is er nooit reden tot paniek!
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Het aantal gasten 
Op veel locaties kun je alle soorten bruiloften 
vieren, hoe klein of groot ze ook zijn. Er zijn 
echter ook locaties die geen overdreven grote 
of juist hele kleine bruiloften accepteren. Omdat 
elk huwelijk sterk afhankelijk is van de gasten, 
moet je hier goed naar informeren. 
Als je een groot aantal mensen uitnodigt of als je 
twijfels hebt over de capaciteit, kun je beter eerst 
zoeken naar locaties die ruimte hebben voor het 
aantal gasten dat jullie willen uitnodigen en aan 
de hand daarvan je keuze maken.

Als gasten cancelen, wat gebeurt er dan? Het is 
handig om te weten of je het geld dat je voor 
deze gast hebt betaald, terug kunt krijgen of dat 
je een korting kunt krijgen. Veel locaties zijn niet 
te streng in dit aspect, dus aarzel niet om dit 
vragen als dit probleem zich voordoet.

Hoe lang van tevoren moet het aantal gasten 
worden doorgegeven? Deze informatie helpt je 
ook om de gastenlijst te maken. Als  de gekozen 
trouwlocatie zich veel bezighoudt met dit 
onderwerp, is het misschien interessant om een 
flexibele service aan te vragen die bovendien 
gemakkelijker gasten kan opnemen of uitsluiten.

De extra’s 
Dranken: Vaak is het het geval dat je de dranken 
kunt  afkopen en opnemen in de totaalprijs. Zorg 
ervoor dat je precies weet hoe dit zit. Vraag welke 
voorwaarden er verbonden zijn bij het afkopen van 
de drank of aan het los betalen van drankjes, zodat 
je niet na afloop van je bruiloft voor onvoorziene 
kosten komt te staan. Als je alles kunt opnemen in 
de offerte, weet je precies waar je aan toe bent 
en voorkom je onnodige extra kosten.

Decoratie en verlichting: heel belangrijk. Beschikt de 
locatie over eigen professionals? Of moet je deze 
mensen zelf regelen? Houd er rekening mee dat veel 
locaties wel over personeel hiervoor beschikken, 
maar hier extra kosten voor in rekening brengen. 

Vraag of je je eigen weddingplanner mag meenemen, 
ook al heeft de locatie personeel dat zich bekommert 
om de decoratie en de verlichting. Als de locatie een 
decoratie service heeft, ga dan na of je hier tevreden 
mee bent en of je verplicht bent om hier gebruik 
van moet maken.

Annuleringsverzekering: bij een bruiloft moet 
je altijd voorbereid zijn, want de kosten zijn erg 
hoog en je kunt er niet mee spelen. Hoewel 
normaal gesproken altijd alles goed gaat, 
kunnen er altijd onvoorziene gebeurtenissen 
voorvallen die ervoor zorgen dat je je bruiloft 
moet afgelasten.

Nu moet het kiezen van de locatie een stuk 
gemakkelijker zijn! Succes.

https://www.zankyou.nl/cat/locaties-bruiloft
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D E  L A A T S T E  D E T A I L S
Door te letten op deze details kan 

er niets meer mis gaan!

En dan is het na al die maanden van het plannen éindelijk zo ver: 
jullie grote dag! Jullie bruiloft is voordat je het weet voorbij! 

Tijdens de bruiloft zijn er talloze partijen betrokken die allemaal 
hun bijdrage op het juiste moment moeten leveren waarvoor 
vaak een uitgebreid draaiboek opgesteld zal moeten worden. 
Leg deze taak in handen van jullie eigen weddingplanner of 
ceremoniemeester. Met een draaiboek, een duidelijk overzicht 
en planning van de belangrijkste onderdelen van jouw trouwdag,  
kunnen zij gemakkelijk in de gaten kunnen houden of alles tot in 
de puntjes goed loopt. 

Geniet stress-vrij van jullie grote dag door te letten op deze 
kleine details!
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Contact met leveranciers
Als je de hulp ingeroepen hebt van een 
weddingplanner is het gebruikelijk dat 
deze het contact met de leveranciers 
onderhoudt, desondanks is het slim om hun 
contactgegevens bij de hand te hebben. Als 
jullie de organisatie zelf in de hand hebben 
genomen is het natuurlijk nog belangrijker 
alle gegevens en afspraken op de trouwdag 
achter de hand te hebben. 

De laatste dingen die gedaan 
moeten worden
Op jullie to-do lijst staan ongetwijfeld een 
aantal dingen die kort voor de grote dag 
nog geregeld moeten worden. Vergeet 
deze niet! Dingen waar je bijvoorbeeld 
aan moet denken:

1.Het ophalen van de jurk.
2. Haar en make-up.
3. De bloemen (boeket én decoratie).
4. De ringen.
5. De fotograaf.
6. Het vervoer.

Zorg dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onderdelen weten dat, wanneer én 
waar dit moet gebeuren zodat alles compleet is op de grote dag!

Details van de ceremonie
Het moment van de ceremonie is aangebroken en natuurlijk kunnen de zenuwen op dat moment 
aardig inslaan. Nu is het van het grootste belang dat ieder zijn rol tijdens de ceremonie kent en 
dat het voor iedereen bekend is hoe laat het bruidspaar aankomt en wanneer de gasten plaats 
moeten nemen op hun toegekende plekken. Kies voor een professionele ceremoniemeester of 
weddingplanner die dit voor jullie doet. Vaak wordt het ceremoniemeesterschap onderschat en 
krijgen dierbaren die de taak gekregen hebben erg veel te doen. Op die manier kunnen ze minder 
genieten van jullie grote dag en dat is zonde!

https://www.zankyou.nl/bruidsjurken-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/makeup-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/bruidsboeketten-bloemen-bruiloft
https://www.zankyou.nl/juwelieren-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/media-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/vervoer-voor-bruiloft
https://www.zankyou.nl/weddingplanner-voor-bruiloft
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Het banket
Zorg ook dat de tijd van jullie banket 
goed berekend is en is opgenomen in het 
draaiboek: bekijk goed wanneer het tijd is 
om te borrelen en wanneer dit afgelopen 
is.

Zorg ook dat de cateraar goed 
geïnformeerd is over het programmat 
van jullie grote dat en wijs de catering er 
nog even op welke mensen een allergie 
hebben of een aangepast gerecht hebben 
aangevraagd. Je gasten zullen het erg 
waarderen als je rekening houdt met hun 
persoonlijke voorkeuren.

Het geven van een kleinigheidje: ben je 
van plan je gasten een cadeautje mee te 
geven, dan is het banket vaak een goed 
moment en moet het duidelijk zijn hoe dit 
zal verlopen en wie deze taak in handen 
neemt.

Het feest
Wanneer het eten afgelopen is begint 
het leukste deel van de dag! Hebben 
jullie een speciale dans voorbereid? Dan 
moet de persoon die over de muziek 
gaat hier natuurlijk van op de hoogte 
zijn. Ook is het leuk om tijdens het feest 
wat extraatjes aan te bieden zoals een 
photobooth of een cocktail bar. Vind je 
het fijn als er tijdens het feest wc’s worden 
onderhouden, vergeet dan dit niet na te 
vragen bij de locatie.

Vink deze laatste taken af van jullie takenlijst 
- nu is het tijd om te genieten! 

https://www.zankyou.nl/p/de-mooiste-muziek-voor-op-jouw-bruiloft
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N A W O O R D

In deze hectische tijd van het voorbereiden van jullie trouwdag 
zal er heel veel op jullie af komen en moeten jullie aan ontzettend 
veel dingen denken. Met de hulp van de tips in dit e-book zullen 
jullie al een stapje in de goede richting zetten. Namelijk, naar 
het huwelijk waar jullie altijd al van hebben gedroomd! 

Meer tips nodig? Op onze website vind je alle informatie die 
je nodig bent voor het organiseren van jullie huwelijk, inclusief 
de beste leveranciers uit de trouw industrie.  Niet alleen vind 
je hier praktische informatie, ook voor de nieuwste trends en 
inspiratie kun je bij ons terecht. Maak via Zankyou.nl gratis jullie 
eigen persoonlijke trouwwebsite met online cadeaulijst, en maak 
gebruik van de online planning tools die het organiseren van 
jullie bruiloft nét een beetje gemakkelijker (en leuker) maken! 

Zankyou wenst jullie een hele gelukkige en gezonde toekomst 
samen. Geniet van ieder moment!

http://zankyou.nl/

