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MAARTEN PROVO: DÉ DJ VOOR JOUW TROUWFEEST, PLANNING EN DECORATIE INBEGREPEN 

CHECKLIST: TROUWFEESTEN 

12 Maanden voor het huwelijk 
o Voorlopige gastenlijst maken Met de gastenlijst beginnen is geen 

must. Maar het aantal gasten bepaalt 
de feestzaal en het budget. 

o Datum kiezen 
 
Reserveren 

o Feestzaal & Catering 
o Kerk | Ceremonie 
o Gemeente 

 
Nadenken over 

o Ceremoniemeester 
o Weddingplanner 
o Fotograaf | Videograaf 
o DJ 
o Vervoer 

Kies een datum voor jullie huwelijk. Als 
je kiest voor een specifieke feestzaal 
kan je best vragen welke datums nog 
vrij zijn. 

Als je de datum gekozen hebt en de 
feestzaal gereserveerd kan je alvast 
familie en vrienden die zeker aanwezig 
moeten zijn de datum doorgeven. 

Denk eens na wat je nog nodig hebt en 
leg de eerste contacten. 

o Plannen maken | Idee uitwerken 
o Getuigen kiezen 

 

Bepaal een budget en ga op zoek naar 
inspiratie op trouwbeurzen, in 
magazines of op Pinterest. 

Verzamel al je inspiratie samen met de 
contracten van de reservaties in een 
map. 

6 Maanden voor het huwelijk 
o Bruidsjurk 
o Trouwkostuum 
o Trouwringen 
o Huwelijksreis 
o Verlof aanvragen 

Denk aan je budget. 

Werk verder aan de gastenlijst. 
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4 Maanden voor het huwelijk 
o Afwerken gastenlijst 
o Kledij voor Bruidskinderen 

 

o Dansles Begin op tijd, oefening baart kunst. 

o Huwelijkslijst Cadeaus? Sparen voor een huis? 

 

3 Maanden voor het huwelijk 
Drukwerk 

o Uitnodigingen 
o Misboekjes 
o Naamkaartjes 
o Menu’s 

Wil je echt indruk maken? Kies dan 
voor drukwerk dat niet alleen mooi bij 
elkaar past maar ook bij je plan en de 
decoratie in de feestzaal. 

o Ceremonie Neem de ceremonie door met … 

o Kapsel 
o Make-up 

Denk eens na over je kapsel en make-
up, probeer eens wat uit en maak ook 
een afspraak voor de dag zelf. 

o Schoenen & Accessoires Wat heb je nog nodig voor je outfit? 

2 Maanden voor het huwelijk 
o Uitnodigingen versturen  

Cadeaus 
o Ouders 
o Getuigen 
o Bruidskinderen 

 

6 Weken voor het huwelijk 
Decoratie 

o Bloemen 
o … 

Wat heb je nog nodig volgens je plan? 

o Gastenboek 
o Bruidssuite 

 



Pagina | 3  
 

MAARTEN PROVO: DÉ DJ VOOR JOUW TROUWFEEST, PLANNING EN DECORATIE INBEGREPEN 

4 Weken voor het huwelijk 
o Trouwkleed en -kostuum passen & 

ophalen 
Er is nog tijd om de laatste 
aanpassingen te doen. Is de outfit 
volledig? 

o Lingerie | Ondergoed Lingerie & ondergoed overdag moet 
functioneel zijn, maar ’s avonds kan je 
verrassen! 

2 Weken voor het huwelijk 
o Maak een tafelschikking 
o Bevestig je reservaties 
o Kapper bruidegom 
o Pedicure | Manicure 

 

1 Week voor het huwelijk 
o Controleer de weersvoorspelling Is je plan waterdicht? Heb je voldoende 

paraplus? 

o Geef het correcte aantal gasten 
door aan de feestzaal of catering 

o Trouwringen ophalen 
o Koffers pakken 

 

1 Dag voor het huwelijk 
o Controleer de weersvoorspelling Heb je voldoende paraplu’s? Heb je een 

extra jasje nodig? 

o Tasje voor noodgevallen Veiligheidsspelden, naald en draad, 
extra panty’s, witte zeep, contant geld, 
pijnstiller ... 

o Identiteitskaarten Welke documenten heb je nog nodig 
voor de gemeente? 

o Ringen klaar leggen 
o Cadeaus klaar leggen 
o Op tijd gaan slapen 

 

 


