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CHECKLIST VOOR UW TROUWDAG 
 
De mooiste dag van je leven. Dat wordt er wel eens over een trouwdag gezegd. 
Maar u moet ook aan ontzettend veel dingen denken en van alles regelen. Liefst 
ruim op tijd. Onderstaande controlelijst zorgt ervoor dat u niets vergeet. 
 
Allereerst ... 

- (Goede) vrienden en familie op de hoogte brengen van uw trouwplannen. 
- Een datum prikken voor de bruiloft (en alvast verlof vragen op uw werk!).  
- Het budget voor uw trouwerij bepalen.  
- Het aantal genodigden vaststellen. Houdt u het intiem of gaat u het groots 

vieren? 
- Afspraak maken bij Trouwlocatie Drakenburg voor bezichtiging en 

kennismaking. 
- Een bruiloftsverzekering overwegen (stelt u zich eens voor dat u, een 

getuige of een van de belangrijkste gasten ziek wordt en u de bruiloft 
moet annuleren ...).  

- Getuigen en eventueel bruidsmeisjes en -jongens vragen.  
- Misschien een weddingplanner in de hand nemen?  
- Een ceremoniemeester benoemen. 
- Oriënteren op de bruidskleding en trouwringen. 
- Huwelijksaangifte doen bij uw gemeente ('in ondertrouw gaan').  

 
Zes maanden van tevoren ... 

- Een globaal draaiboek maken voor uw trouwdag. 
- Gericht shoppen voor trouwjurk(en), schoenen en trouwringen (vergeet 

het ringkussentje niet). Denk ook aan de bruidslingerie en een extra paar 
panty's. 

- Trouwlocatie Drakenburg reserveren. 
- Fotograaf, trouwvervoer, artiest/band/dj boeken. 
- Maken van een gastenlijst. 
- Besluiten of u op huwelijksreis gaat. Zo ja: wanneer, waarheen en hoelang? 

 
Vier tot drie maanden van tevoren ... 

- Winkelen voor kleding voor de bruidegom en eventuele bruidsmeisjes en -
jongens. Zorg dat deze matcht met de bruidsjurk. 

- Gedetailleerd draaiboek maken voor de trouwdag.  
- Cadeaulijst maken.  
- Afspraak maken bij de kapper en schoonheidsspecialiste voor een 

proefkapsel en proefmake-up. 



 

Dr.	A.	Schweitzerweg	1				3744	MG	Baarn				T	035	-	646	14	14			info@drakenburg.nl			gastvrijdrakenburg.nl	

- Definitieve gastenlijst maken; uitnodigingen uitzoeken en laten drukken. 
Vergeet de RSVP niet. 

- Uitnodigingen versturen. Houd annuleringen en het actuele aantal gasten 
bij! 

- Eventuele huwelijksreis boeken en reisverzekering afsluiten. (Zijn uw 
reisdocumenten tegen die tijd nog geldig? Hebt u een visum nodig voor 
het land van bestemming?) 

 
Twee maanden van tevoren ... 

- Tafelschikking voor het diner en volgorde bruidsstoet bepalen. 
- Attenties uitzoeken voor uw gasten. 
- Samenstellen van het bruidsboeket en corsage(s).  
- Playlist doornemen met de dj en arrangement bespreken met de liveartiest 

of -band. 
- Bruidstaart bestellen. 
- Ceremonie doornemen met de ceremoniemeester.  

 
Eén maand tot twee weken van tevoren ... 

- Definitief aantal gasten bepalen en doorbellen aan Trouwlocatie 
Drakenburg. 

- Openingsdans oefenen. Misschien nog een danslesje nodig? 
- Wellicht de hele ceremonie oefenen met de ceremoniemeester, getuigen 

en bruidskinderen? Een goede gelegenheid om uw bruidsschoenen in te 
lopen. 

- Bruidskleding passen en eventueel laten verstellen.  
- Ringen in huis halen. 
- Zonnebankkuurtje of spray-tan?  

 
De laatste week ... 

- Draaiboek nog één keer doornemen met uw weddingplanner. Is werkelijk 
aan alles gedacht? 

- Een speech schrijven voor de toost. Houdt een van de getuigen een 
toespraak? Herinner hem hieraan! 

- De bruidegom gaat naar de kapper voor een laatste knipbeurt. 
- Zijn er wegwerkzaamheden op weg naar uw trouwlocatie? 
- Hoe luidt de weersvoorspelling? Moet de ceremonie last-minute naar 

binnen worden verplaatst of juist naar buiten? 
- Koffers voor de huwelijksreis pakken. 
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Eén dag van tevoren ... 
- Blijf kalm! Zorg voor wat ontspanning. 
- Leg alles klaar en ga op tijd naar bed.  

 
Op de trouwdag zélf ... 

- 's Ochtends bezoek aan de schoonheidsspecialiste voor make-up en 
nagels, en aansluitend naar de kapper. 

- Hebt u of heeft de getuige de ringen op zak? 
- Vooral: geniet van de grote dag! 

 
Na de trouwerij ... 

- Schrijf en verstuur bedankkaarten. 
- Stel het fotoalbum van uw huwelijksdag samen. Bespreek met uw 

fotograaf of foto's nog bewerkt moeten worden. 
- Geniet van uw wittebroodsweken en vier na twee weken uw papieren 

jubileum! 
 


