
1. CHECKLIST BRUILOFT: VERGEET DE PRAKTISCHE ZAKEN NIET!
Ben je op de hoogte van alle praktische zaken rondom het kiezen van een trouwlocatie? Denk aan de totale kosten en 
de annuleringsvoorwaarden. Maar ook het aantal vierkante meter, de grootte van de dansvloer en de verzekering zijn erg 
belangrijk om na te vragen.

PRAKTISCHE ZAKEN AFVINKEN? VERGEET OOK DEZE VRAGEN NIET:

O Hoe toegankelijk is de locatie? Denk aan de rolstoelvriendelijkheid en het aantal parkeerplaatsen.
O Heeft de trouwlocatie een garderobe?
O Heeft de locatie een alcoholvergunning?
O Mag je gebruik maken van kaarsen?

2. DE ULTIEME SFEERMAKER: DE VERLICHTING EN DECORATIE OP 
DE TROUWLOCATIE
Op jouw bruiloft checklist mag zeker de verlichting en decoratie niet ontbreken! Beide zorgen namelijk voor meer sfeer 
en uitstraling. Je kunt denken aan het kiezen voor kaarsen, feestverlichting, bloemen, receptie aankleding en nog veel 
meer. Heeft jullie bruiloft bepaalde kleuren? Verwerk dit dan ook in de decoratie en verlichting. Op deze manier sluit 
alles naadloos op elkaar aan.

SFEERMAKERS AFVINKEN? DEZE LIJST HELPT JE VERDER:

O Heb je al nagedacht over de verlichting en decoratie? Wat vind je mooi?
O Kan de trouwlocatie (deels) de verlichting en/of decoratie verzorgen?
O Voor welke onderdelen moet je op zoek naar externe leveranciers?
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3. DE CATERING: WAAR MOET JE REKENING 
MEE HOUDEN?
De catering is een essentieel onderdeel van iedere bruiloft. Vraag aan de 
trouwlocatie wat de mogelijkheden zijn. Het komt voor dat op sommige 
trouwlocaties alleen eigen catering mogelijk is. Wanneer je dus een eigen 
cateraar wilt inzetten, is het erg handig om dit van te voren te weten.

MEER CATERING ONDERDELEN OM AF TE VINKEN:

O Wat vinden jullie lekker? Bespreek met de cateraar jullie voorkeuren.
O Zijn er gasten met een speciaal dieet of allergie? Bespreek en overleg dit   
 ruim van te voren met de cateraar.
O Ga je drank a� open of later op rekening betalen?

4. HOUD JE REKENING MET DE TIJD?
Een droomlocatie; voor sommige mensen is dat trouwen in een fort, voor 
de ander is dat in een kerk of op het strand. Hoe jouw droomlocatie er 
ook uitziet, het is belangrijk om rekening te houden met de tijd. Gewilde 
trouwlocaties zijn soms al jaren volgeboekt. Begin dus op tijd met het zoeken, 
bezichtigen en boeken van een trouwlocatie!

MEER DATA EN TIJD ONDERDELEN OM AF TE VINKEN TIJDENS JE 
BEZOEK:

O Vanaf welk tijdstip kun je terecht op de trouwlocatie?
O Vanaf hoe laat zijn de leveranciers welkom?
O Tot hoe laat mag het feest duren?
O Zijn er meerdere bruiloften op dezelfde dag?
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BEN JE OP ZOEK NAAR JOUW DROOMLOCATIE?
Trouwen doe je natuurlijk op een droomlocatie. Heb je nog 
geen geschikte locatie gevonden? Bezoek dan de Open 
Trouwroute van HIER. event locaties. Tijdens de trouwroute 
kun je bij onze prachtige locaties binnenkijken. Bovendien 
zijn er leveranciers en trouwspecialisten aanwezig om je te 
helpen en te adviseren. Het is dus een ideaal evenement om 
inspiratie op te doen en jouw droomlocatie te vinden.


