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6 tot 12 maanden voor het huwelijk
Vaststellen van de datum van de huwelijksdag
Plaats en tijdstip vaststellen
Ga in ondertrouw
Laat je uitvoerig informeren door de gemeente
Bespreek stadhuis, huwelijks-, of trouwlocatie
Afspraak ambtenaar burgerlijke stand
Afspraak met pastor of predikant
Budget vaststellen en begroting maken
Zoek een locatie voor receptie, diner en feest (reserveer tijdig)
Bezoek eventueel bruidsbeurzen
Bruidskleding uitzoeken
Maak een draaiboek voor de voorbereidingen
Plan de huwelijksreis
Bespreek de fotograaf en/of videograaf
Zoek een band voor het feest
Orienteer jezelf op een bruiloftverzekering

6 maanden voor het huwelijk
Stel de gastenlijst samen
Kies de getuigen, ceremoniemeester, bruidspersoneel en eventueel 
bruidskinderen
Bespreek uitgebreid jullie wensen voor de voltrekking, receptie, diner 
en feest.
Reserveer een bruidssuite
Neem vakantiedagen op voor het huwelijk
Bespreek en kies het trouwvervoer
Stel de huwelijksverlanglijst (eventueel online) samen
Boek de huwelijksreis
Maak in overleg met het bruidspersoneel een tijdschema voor de 
trouwdag
Trouwjurk en trouwkostuum
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Indien wenselijk, een bruiloftverzekering afsluiten
Vrije dagen werk regelen

4 maanden voor het huwelijk
Drukwerk regelen
Kies de de trouwringen
Bespreek de details met het bruidspersoneel
Trouwvervoer regelen
Bezoek de notaris en zoek vooraf informatie op internet
Proefmake-up/kapsel en datum vastleggen voor de kapper
Culinaire afspraken met de kok maken

3 maanden voor het huwelijk
De uitnodigingen laten maken
Lingerie
Trouwschoenen uitkiezen
Bestel de huwelijksbedankjes
Cadeautjes voor de getuigen
Cadeau voor de ceremoniemeesters en/of bruidspersoneel

2 maanden voor het huwelijk
Verstuur de uitnodigingen
(Her)bevestig alle afspraken met locatie, restaurant, hotel, fotograaf, 
band, vervoer etc.
Loop alvast de trouwschoenen in
Controleer de paspoorten voor de huwelijksreis
Visum en vaccinaties voor de huwelijksreis regelen

6 weken voor het huwelijk
Pas de trouwjurk en het trouwkostuum
Maak een afspraak met de kapper
Bruidegom bestelt het bruidsboeket bij de bloemist
Bestel de bloemen voor de auto, ker, de tafels en de corsages van uw 
gasten.
Gastenboek kopen
Bezoek een zonnebank

4 weken voor het huwelijk
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Bestel de bruidstaart
Bezoek wederom een zonnebank
Lingerie en kousen een dagje uitproberen
Maak een tafelindeling
Bespreek de huwelijksvoltrekking met de ambtenaar van de burgerlijke 
stand
Speech schrijven
Maak een tafelschikking
Geef de huwelijksaankondiging door aan de krant
Jurk passen
Schoenen inlopen

2 weken voor het huwelijk
Loop alle reserveringen nog eens na
Haal de trouwringen op

1 week voor het huwelijk
Bruidsjurk afpassen met de juiste lingerie
Bezoek de schoonheidsspecialiste
Ga naar de pedicure/manicure
Bezoek de kapper
Pak alvast de koffers voor de huwelijksreis
Bruidegom naar de kapper
Route controllerenop eventuele onderbrekingen
Draaiboek bespreken met het bruidspersoneel en de getuigen
Bruidskinderen voorbereiden

1 dag voor het huwelijk
Geld aan de ceremoniemeester geven voor eventuele contante betalin-
gen (bv band)
Tasje met cosmetica, parfum en aspirines klaarleggen
Ringen klaarleggen
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