
  
 
 
 

 
Huis Brakel Horeca BV / Dwarssteeg 2 / 5306 BC Brakel / telefoon: 06-30544344 /  

 

 

1 

Huis Brakel helpt je graag met het plannen van je bruiloft: 

 

Bruiloft checklist 

 

• Gastenlijst opstellen    Trouwdatum vastleggen 

• Trouwjurk uitzoeken    Trouwpak uitzoeken 

• Schoenen uitzoeken    Accessoires en sieraden regelen 

• Locatie kerkdienst uitzoeken   Ceremoniemeester vragen 

• Getuigen vragen     Bruiloft muziek uitzoeken 

• Fotograaf uitzoeken    Videograaf uitzoeken 

• Visagist uitzoeken     Bruidsmake-up uitzoeken 

• Bruidskapsel uitzoeken     Trouwringen uitzoeken 

• Maak je eigen trouwsite (www.bruiloftvan.nl) Ondertrouw regelen 

• Uittreksels burgerlijke stand verzamelen  Huwelijksdagverzekering regelen 

• Trouwvervoer regelen    Vervoer voor gasten regelen 

• Vrije dagen regelen    Save-the-date kaarten versturen 

• Uitnodigingen regelen/ontwerpen   Ambtenaar burgerlijke stand regelen 

• Wensen en personenlijstje vrijgezellenfeest  Afspraak met pastoor 

• Bedankjes uitzoeken    Decoratie bepalen/moodboard maken 

• Gastenboek uitzoeken    Bruidstaart uitzoeken 

• Draaiboek maken     Bruidsnacht reserveren 

• Bruidskindjes vragen    Kleding voor bruidskindjes uitzoeken 

• Cadeaulijst opstellen    Huwelijksreis regelen 

• Huwelijkskaars regelen    Bruidsboeket regelen 

https://www.lucardi.nl/nl-nl/keuzehulp-trouwringen
http://www.bruiloftvan.nl/
https://www.blijkaartje.nl/save-the-date-kaartjes/
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• Corsages regelen    Bloemstuk voor auto, ceremonie en diner regelen 

• Verblijf voor gasten regelen  Doorspreken huwelijkssluiting met ambtenaar 

• Langs notaris voor huwelijksvoorwaarden Danslessen nemen 

• Doorspreken ceremonie   Doorspreken receptie 

• Doorspreken diner    Doorspreken feest 

• Doorspreken draaiboek   Gastenlijst compleet maken 

• Ballondecoratie regelen   Trouwduiven regelen 

• Trouwkaarten versturen   Paspoort checken 

• Wegwerpcamera's voor tijdens feest Tafelschikking bepalen 

• Cadeaus voor getuigen, ceremoniemeester en bruidskindjes Schoenen inlopen   

• Visagist bezoeken    Vervoer van feestlocatie naar bruidssuite  

• Nagelstyliste bezoeken   Proefkapsel maken 

• Zonnebankkuurtje volgen   Parfum of speciale make-up/creme kopen 

• Muziek voor tijdens ceremonie regelen Inentingen voor huwelijksreis 

TROUWDAG: 

• Trouwringen meenemen   Bruidsboeket ophalen 

• Back-up wekker instellen   Bruidstasje pakken 

• Veiligheidsspeld inpakken   Zakdoeken inpakken 

• Make-up inpakken    Extra panty inpakken 

• Speech inpakken    Sleutels, telefoon draaiboek aan ceremoniemeester geven 

 

https://www.blijkaartje.nl/save-the-date-kaartjes/

