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WICKY ENTERTAINMENT 
drive-in shows / karaoke shows / verhuur van geluid, licht en dansvloeren 

w w w . w i c k y e n t e r t a i n m e n t . n l  
 

G r a t i s  H u w e l i j k s  C h e c k l i s t  
 

 

 
 
Veel groeten van Wicky Entertainment aan jullie: 
Deze checklist dient als een leidraad voor het voorgenomen huwelijk, van het eerste begin tot na 
de huwelijksdag. Het behandeld een heel scala aan onderwerpen maar omdat ieders wensen 
anders zijn; voeg dingen of of laat ze gerust weg. Deze checklist is gratis en ter referentie, 
derhalve kan WE geenszins verantwoordelijk worden gehouden. We hopen jullie enigszins te 
hebben geholpen en we wensen jullie een werkelijk onvergetelijke droom-dag. We hopen ook 
nog van jullie te horen en hoe ‘het allemaal’ verlopen is. 
 
 
Hoe deze gids te gebruiken: 
De voornaamste doelstelling is voor je om  controle te hebben over elk aspect van jullie trouwen. Je 
kunt de volgende twee onderdelen desgewenst apart gebruiken Deel 1: Checklist & Budget 
Overzicht (Gebruik het als een snel-gids als je alles onder controle hebt) en Deel 2: Tips en Hints 
Overzicht (deze uitgebreide lijst kan worden gebruikt als een complete checklist, als toevoeging 
voor gebruik bij Deel 1.) Organiseer bijvoorbeeld met behulp van twee schoenendozen met het 
opschrift “NOG-TE-DOEN” en op de tweede “KLAAR”. Knip iedere table uit en stop deze dan in je 
NOG-TE-DOEN doos. Naarmate een onderdeel afgehandeld is stop je het in de “KLAAR” doos.  
 
 
Het beste plannen: 
Lange-termijn planning   =  ongeveer 6 tot 9 maanden voor de trouwdag 

Houdt er rekening mee dat des te langer vooruit je plant, des  
te beter zijn je kansen dat je voor de volle 100% krijgt wat je in 
gedachte hebt. 

Korte-termijn planning  =  ongeveer 2 maanden voor de trouwdag 
Op de trouwdag                  =  nog even een laatste-minuut controle die ochtend en dan.... 

genieten! 
 
* Alle genoemde items zijn voorzien van een nummer (11) dus je kunt makkelijk  deel 1 en 
deel 2 aan elkaar koppelen. 
 
Dingen tegelijkertijd Plannen: 
Als je met het plannen aan de slag gaat doe dan meer dingen tegelijkertijd. Het bespaart je (veel) 
tijd en vind een goede Make-up styliste en tegelijkertijd bel je hier-en-daar voor de limousine die 
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je denkt nodig te hebben. Denk eraan dat je ochtend-telefoontjes het beste pleegt tussen 09:30 
en 11:45 uur. Je haalt waarschijnlijk de beste resultaten als je  middag-telefoontjes pleegt tussen 
13:30 en 17:00 uur. Dus tenzij je onverbiddelijk (te) laat bent met je plannen, laat je leveranciers 
van hun lunchtijd genieten. 
Elk maal als we leverancier noemen dan hebben we het over dat bedrijf of de winkelier waar jij 
als klant de diensten of produkten van koopt/afneemt. 
 
 
Betalingsvoorwaarden: 
Vraag naar alles-inclusief prijzen (dus inclusief belastingen): wat je betaalt ONDER DE STREEP. 
Hiermee is alles overduidelijk en zul je je budget onder controle kunnen houden of er dichtbij 
komen. 
Bel bedrijven eerst en vraag hen voor hun basis packet en/of prijs voor hetgeen je op je  
huwelijksdag wilt, vraag hun uitgangsprijs eerst. Hiermee krijg je al snel een idee van de hoogte 
van je budget. 
Let erop dat de betalingscondities in orde zijn: alles vooraf betalen [vraag naar een korting ] of 
indien redelijk, spreek een 25% aanbetaling af en de overige 75% betaal je 2 dagen na de 
huwelijksdag. Zoek betalingscondities waar beide partijen zich in kunnen vinden: denk maar 
eraan dat jij de beste mogelijke kwaliteit wilt en je wilt niet betalen voor een zeeperd. Dus jij 
betaald zoals overeengekomen, zij betalen zoals overeengekomen: en iedereen is blij! 
 
 
De juiste timing: 
Een belangrijke factor voor je huwelijk is gedurende welke tijd het huwelijk zich zal voltrekken; in 
het hoog-seizoen of daarbuiten. De Ceremonie burgervader die je zal trouwen kan je hierover 
ales vertellen dus vraag hem/haar eerst over de ‘populaire’ data.  In het hoog-seizoen trouwen 
houdt in dat je “er vlugger bij moet zijn” dan anderen…  
Voor een gemiddeld huwelijk met Kerk en Stadhuis ceremonies en 50 tot 100 gasten breng je 2 
dagen door met het plegen van telefoontjes en bezoekjes dan wel ‘raam-winkelen’ (zgn window-
shopping). Bedenk dat je niet de enige bent die gaat trouwen dus probeer lang van tevoren te 
beginnen met alle voorbereidingen, dit voorkomt veel hoofdpijn later. 
 
 

Deel 1: Checklist & Budget Overzicht 
 
Lange-termijn Plannen: 
(is het item afgehandeld, dan vink je het af: ) Budget Bedrag 

Lang(1) ٱ Bepaal je totale budget EU  …….. , …. 

Lang(2) ٱ (Voor-)Registreren bij stadhuis -    …….. , …. 

Lang(3) ٱ (Voor-)Registreren bij kerk -    …….. , …. 

Lang(4) ٱ De Receptie -    …….. , …. 

Lang(5) ٱ Het ‘Honeymoon’ Hotel en/of je huwelijksvacatie -    …….. , …. 

Lang(6) ٱ Jewelen ~ huwelijksringen -    …….. , …. 

Lang(7) ٱ Video reportage en/of Fotografie -    …….. , …. 

Lang(8) ٱ Bloemen arrangement -    …….. , …. 

Lang(9) ٱ Make-up -    …….. , …. 

Lang(10) ٱ Huwelijksuitnodigingen -    …….. , …. 

Lang(11) ٱ Dag-overzicht (Dag-planning t.b.v. gasten) -    …….. , …. 

Lang(12) ٱ Vervoer tussen de verschillende plaatsen -    …….. , …. 
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Lang(13) ٱ Parkeerfaciliteiten -    …….. , …. 

Lang(14) ٱ Muziek tijdens Stadhuis, Kerk & receptie - 

Lang(15) ٱ Benoem een Ceremonie-Meester - 

Lang(16) ٱ Gasten checklist (wie komen wel en wie niet) - 

Lang(17) ٱ De Huwelijkstaart -    …….. , …. 

 
  
Korte-termijn Plannen: 

Kort(1) 2 ٱe controle van dag-indeling definitief voor Levensloop 

boekwerk voor gasten 

EU  …….. , …. 

Kort(2) ٱ Een alternatief plan voor het geval dat... - 

Kort(3) ٱ Gasten-vermaak: Musicaal arrangement tijdens receptie -    …….. , …. 

Kort(4) ٱ Het bruidsmeisje(s) ~ getuigen (2x) - 

Kort(5) ٱ Kinder bruidsmeisje(s) die naar het altaar meelopen -    …….. , …. 

Kort(6) ٱ Gasten-verblijf - 

Kort(7) ٱ Kranten / Media aankondigingen -    …….. , …. 

Kort(8) ٱ Speciale effecten (bijv. fireworks & ballonnenboog) -    …….. , …. 

Kort(9) ٱ Eten en drinken van ‘s-ochtends tot namiddag -    …….. , …. 

Kort(10) ٱ Het vrijgezellen-feest -    …….. , …. 

 
 
Op de huwelijksdag: 

Huw~Dag(1) ٱ Weersverwachting - 

Huw~Dag(2) ٱ Informeer de gasten van de dag-indeling - 

Huw~Dag(3) ٱ Houdt kinderen bezig (blij) - 

Huw~Dag(4) ٱ Regelen van vervoer van gasten na de receptie (Alcohol !) - 

Huw~Dag(5) ٱ Ontvangen van kadootjes gedurende receptie - 

Huw~Dag(6) ٱ Afloop receptie: Opruimen & vertrek naar huis - 

Huw~Dag(7) ٱ De volgende dag - 

 .… , ..……    - ..……………………………  Overige ٱ 

 .… , ..……    - ..……………………………  Overige ٱ 

 

__________________________________________________________ 
 
Totaal Bedrag gebudgeteerd           (prijs alles-inbegrepen)      EURO …..….. , …. 
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Deel 2: Tips en Hints Overzicht 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(1) Bepaal je totale budget Waar aan te denken: 
1. Kijk eerst eens wat voor budget je nou echt te besteden 

hebt onderaan “de streep” 
2. Bepaal in welke stijl je wilt trouwen varieerend van een 

romantisch budget huwelijk tot een super-de-luxe 
moderne trouwerij  

3. Vraag (gerust) rond bij vrienden have done it in the past 
4. Remember that nothing comes for free  

Notitie: 
Begin elk afzonderlijk met het 
noteren hoe je je trouwdag in het 
algemeen zou willen doorbrengen. 
Je verbaasd je hoe verschillend je 
denken kan zijn, maar het helpt je bij 
het tot-elkaar-komen. 

Let ook erop: 
Copieer Deel 1 twee maal; gebruik het eerste copie voor het 
opschrijven van je budget voor elk ondedreel (je wenslijst). 
Copie 2 gebruik je voor de daadwerkelijke overeengekomen 
prijzen. Het is altijd goed om het “voor-en-na” te vergelijken. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(2) (Voor-)Registreren bij 
stadhuis 

Waar aan te denken: 
1. Bezoek het stadhuis stadskantoor en kondig jullie 

voorgenomen huwelijk aan. 
2. Zorg dat je hen de officiele documenten kunt 

overhandigen die je nodig hebt en vraag voor een 
ontvangstbevestiging, al-of-niet per post 

3. Vraag hen om een bezoek van een ceremonie 
burgervader die je uitleg komt geven over de 
ceremonie voortgang 

4. Kies de ruimte uit waar de ceremonie zich zal 
voltrekken 

Notitie: 
Bestudeer de ceremonie-ruimte: wens je meer bloemen in deze ruimte of misschien wil je je eigen 
favoriete muziek laten draaien. De ceremonie burgervader legt je de details zeker allemaal uit. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lang(3) (Voor-)Registreren bij kerk Waar aan te denken: 
1. Bezoek de pastoor van je kerk en kondig jullie 
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voorgenomen huwelijk aan. Je zult  
2. Vraag hen om uitleg van het ceremonie proces. 
3. Vraag naar de mogelijkheid voor de aanwezigheid van 

een koor indien je dat wenst; het voegt een extra 
dimensie toe aan deze ceremonie. 

4. Wil je een keer oefenen van tevoren, denk erover na. 
5. Bloemen toevoegen? 

Notitie: 
Houdt rekening met elkaar’s wensen; bespreek vooraf of je wel-of-niet een kerk-ceremonie bij je 
trouwdag wilt. Hierbij speelt jullie geloofsovertuiging een grote rol. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Lang(4) De Receptie 
 
 
 
 
   (Wij hebben alle tips en hints voor 
de receptie, bel ons vandaag nog!) 

Waar aan te denken: 
1. Laat de eigenaar je uitleggen hoe ze trouwerijen normaal 

behandelen en welke standard pakketten ze aanbieden. 
Dan pas je het naar je eigen wensen aan: 

2. Gewoonlijk is de Receptie in twee onderdelen opgesplitst; 
je huwelijksdiner en het avond-feest.  

3. Bespreeek hoeveel gasten je verwacht voor elk onderdeel 
en verzeker jezelf ervan dat tot bijvoorbeeld twee weken 
voorafgaand aan de bruiloft je veranderingen in het 
bezoekersaantal kunt wijzigen. 

4. Let op kinder-menuutjes en vegetarische eters. 
5. Bevestig de datum, aanvangstijd en eind-tijd. 
6. Bevestig het diner menu. 
7. Bevestig het snacks menu en dranken (informeer naar het 

zgn. afkopen van de drankenprijs. 
8. Hoe wordt de ruimte ingericht? 
9. Is er een safe beschikbaar waar je de duurdere kado’s 

kunt opslaan? 
10. Kom de (alles-inclusief) prijs overeen. 
11. Vraag om een geschreven bevestiging van de 

overeengekomen afspraken. 

Notities: 
Bedank dat je een aantal vierkante 
meters huurt plus overige diensten 
en dranken~voeding: onder 
voorbehoud houdt je het recht om 
produkten en diensten van anderen 
te gebruiken in deze ruimte (bijv. De 
bruidstaart) 

Dit is een van de drie belangrijkste plaatsen waar je je dag 
doorbrengt. Dus kies de meest geschikte locatie uit, 
restaurant, hotel, bar/café of desnoods disco. Als het maar bij 
jullie levensstijl past.  
Reserveer tijd voor het avond-programma en vermaak van 
gasten (en jezelf) zoals bijvoorbeeld levensloop verhaal en 
herinneringen van vroeger. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Lang(5) Het ‘Honeymoon’ Hotel 
en/of je huwelijksvacatie 

Waar aan te denken: 
1. Doorblader door het gehele kamer-aanbod dat er is. Maak 
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het speciaal/op maat af als volgt, hier volgen enkele 
suggesties: 

2. Vraag naar speciaal romantisch ontbijt-op-bed.  
3. Denk eens aan een luxe Bubbel-bad optie; na een 

feestavond kun je wel een lekker schoonmaakje 
gebruiken. 

12. Bevestig de datum, aankomsttijd en vertrek-tijd. 
4. Kan een selectie van fijne chocolate of een fruit schaal bij 

aankomst geregeld worden? 
5. Heeft het hotel een zwembad voor je ochtend-duik? 
6. Geef je ceremonie-meester de contact-informatie van het 

hotel. Misschien heft deze een origineel idée om de 
hotelkamer te versieren (Gebruik GEEN confetti, dat 
slaapt niet lekker) 

7. Vraag je ceremonie-meester om een ‘welkomst’-bord te 
maken voor bij jullie binnenkomst van het hotel. 

8. Heeft het hotel limousine chauffeur trouw-service? 
9. Kom de (alles-inclusief) prijs overeen. 
10. Vraag om een (geschreven) bevestiging van de 

overeengekomen afspraken. 

Notities: 
Vindt de meest speciale locatie die 
de perfecte huwelijksdag “afmaakt” 
en dit herinner je jezelf voor de rest 
van je leven. Wicky Entertainment 
adviseert bijvoorbeeld het Efteling 
Hotel 

Overtuig je ervan dat dit in je stijl en budget past. Pas je het in 
je Huwelijksreis, kijk dan op het internet en bezoek enkele 
reisbureaus. Neem ruim de tijd om tussen de twee beste 
keuzen de beste optie te nemen. 
BELANGRIJK: Laat een ander persoon je naar het hotel 
rijden, rij zelf zonder gebruik van alcohol) of bel gerust een 
taxi  - dit zijn zeer voorname dingen waarmee je rekening 
dient te houden. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Lang(6) Jewelen ~ huwelijksringen Waar aan te denken: 
1. Kies een dag om naar huwelijksringen te gaan winkelen 

en kies de ringen die perfect zijn voor jullie beiden.  
2. Zijn er nog speciale aanbiedingen, of misschien wel 

kortingsbonnen? 
3. Kom de afleverdatum overeen en/of wie de ringen zal 

ophalen. (Normaliter is dit de ceremonie-meester). 
4. Kom de (alles-inclusief) prijs overeen. 

Notitie: 
Gedurende de huwelijks-ceremonie 
kun je ervoor kiezen om de getuige 
de ringen te laten presenteren op 
een romantich kussentje 

Vraag of de getuige de ringen kan afhalen ’s-Ochtends 
gedurende de huwelijksdag. Een kleine tip is de presentatie 
van de ringen op een kussentje of een kuwelendoos(je). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(7) Video Reportage en/of 
Fotografie 

Waar aan te denken: 
1. Kies een betrouwbaar bedrijf of persoon; je keuze is van 

crucial belang om zo veel teleurstellingen te voorkomen.  
2. Laat de cameraman je uitleggen hoe het er normaal aan 
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toe gaat, welke paketten zij leveren en laat hen je 
voorbeelden zien. Dan maak het packet op maat af zoals 
je wenst 

3. Hebben zij speciale aanbiedingen, bij voorbeeld middles 
samenwerking met andere reputabele organisaties of 
bedrijven waarbij je (ook) kortingen kunt bedingen? 

5. Kom de film- of fotografie-datum en let op hun begin- en 
eind-tijd.  

4. Kom de (alles-inclusief) prijs overeen en vraag hen je een 
bevestiging te sturen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Lang(8) Bloemen arrangement Waar aan te denken: 
1. Kies een locaal bedrijf uit met enige betrouwbare 

geschiedenis (let hierbij op dat verse bloemen worden 
gebruikt en VRAAG hen hoelang de bloemen blijven 
staan). 

2. Hoofdelijk komen 3 bloem-soorten aan de orde: Het 
corsage van alle betrokkenen, auto-decoraties en 
decoratie van de drie locaties; Stadhuis, de Receptie 
ruimte & Kerk. 

3. Hebben zij huwelijkspakketten in de aanbieding? 
4. Wat voor specials kunnen ze bieden, zoals bij voorbeeld 

de auto-decoraties gratis...? 
5. Kom afhaal-datum en tidstip overeen (zo kort mogelijk: 

denk maar aan het word Frisheid) 
6. Kom de (alles-inclusief) prijs overeen, betalings-condities 

(25% aanbetaling misschien) en vraag hen een 
bevestiging te sturen. 

Notitie: 
Handelt de ceremonie-meester het 
afhalen zelf? Laat hem deze 
afspraak in zijn eigen agenda 
noteren. 

Vraag of ze nog advies hebben dat ze je kunnen geven. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lang(9) Make-up Waar aan te denken: 
1. Zoek in de gouden gids of koop een trouw-tijdschrift 

(vraag tevens binnen je vriendenkring) 
2. Bel hen en vraag om hun referentie(s) en welke produkten 

er worden gebruikt.   
3. Bezoek hen en overtuig jezelf van professionaliteit: 
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4. Laat ze je een proef-make-up doen(!) 
5. Bevestig prijs en details van de overeenkomst 

Notitie: 
Het is extra stijlvol en meer ‘glamour’ 
als een “assistant” is toegewezen 
om de hele tijd bij de bruid te blijven 
vanaf het begin-opmaken tot-en-met 
het einde van de dag.,Dit is speciaal 
goed voor “touch-ups” aan make-up 
en haar-styling indien noodzakelijk, 
maar het biedt ook de mogelijkheid 
om van kleding te veranderen voor 
het avondfeest; het voegt 
‘exclusiviteit toe aan deze dag 

Het is geadviseerd dat je simpelweg de belangrijkste dingen 
opschrijft op wat wit papier, beide partijen ondertekenen de 
details in het kort waardoor teleurstellingen voorkomen 
worden >>> 
Zij (leverancier) & jij (koper) zouden beide tekenen met: 
1. bedrijfsnaam 
2. Contactpersoon naam 
3. Jullie namen  
4. geplande huwelijks (aflever-)datum 
5. Het gekozen pakket + extra wensen 
6. Prijs (alles-inclusief) 
7. overeenkomst (bezoek-)datum 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Lang(10) Huwelijksuitnodigingen 
 

Waar aan te denken: 
1. Kwaliteit is een belangrijke factor en aangezien er veel 

aanbod is zijn er leveranciers met minder geleverde 
kwaliteit... Prijs=Kwaliteit, Kwaliteit = Prijs 

2. Bel hen op en vraag dat je voorbeelden wilt zien zodat je 
kunt zien of er de stijl ij zit die jullie vinden passen 

3. Zitten de enveloppen erbij? 
4. Hoe gebeurt het labelen? Normaliter is dit aan het 

aanstaand bruidspaar zelf over. Als je niet bekend bent 
hiermee dan adviseren we je om  A4 Sticker Papier te 
gebruiken (dit kun je met een schaar uitknippen na het 
printen) en gebruik dan MS Word op je PC, voer de 
adressen in via het “tabel invoegen” commando. Een 
eerste indruk is zeer belangrijk dus zorg ervoor dat de 
labels professioneel eruitzien. 

5. Denk zeker aan een “RSVP” (repliez s’il vous plait) dat 
inhoud dat de ontvanger van je uitnodiging je een 
andwoord terug dient te sturen of ze wel of niet zullen 
komen.  

6. Bekijk of er kinderen mee zullen komen, of ze bij de 
receptie aanwezig zullen zijn en houdt hier rekening mee 
bij het receptie-arrangement. 

7. De keuze is aan jullie om baby-sitter arrangementen aan 
te bieden als je gasten dit nodig mochten achten: 
controleer dus vooraf wat de kosten zullen zijn zodat je dit 
je gasten kunt vertellen als het zover is. Er zijn altijd 
problemen met het vinden van baby-sitters dus een 
professionele oplossing is een goed alternatief.) 

8. Vraag proef-afdrukken aan zodat je kunt zien of de 
uitnodiging zo gaat eruitzien zoals je dit in gedachte hebt. 

9. Controleer een tweede en zelfs derde keer de uitnodiging; 
je kunt je geen (type-)fouten permiteren. 
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10. Spreek de afleverdatum af (wat denk je van 2 maanden 
voor je trouwdag, let hierbij op de vakantietijden van je 
gasten) 

11. Kom de totale prijs overeen en de betalingsvoorwaarden 
12. Is er een Prijs-korting van toepassing op bepaalde 

hoeveelheden o.i.d.? 

Notitie: 
Je zult je verbazen als hiij classiek 
zegt en zij zegt moderne kaarten als 
uitnodiging te wensen. Er is gewoon 
zoveel keus: werk dus samen aan 
een middenweg. Een goede 
leverancier helpt je op je zoektocht 
en staat je bij om tot het beste 
compromis te komen tussen de 
verschillende voorkeuren van het 
aanstaande bruidspaar. 

Laat hen de voorwaarden duidelijk op papier zetten en zowel 
jullie als de leverancier tekenen hiervoor (om voor 100% 
zekerheid)>>> 
Zij (leverancier) & jij (koper) moeten tekenen voor het 
overeengekomene, inclusief een voorbeeld-produkt! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(11) Dag-overzicht (Dag-
planning t.b.v. gasten) 

Waar aan te denken: 
1. De CeremonieMeester is je reddende engel. Hij (of zij) is 

diegene die een beknopt boekje in elkaar zet met 
hoogtepunten uit jullie levens, tegelijkertijd kun je 
voorstellen om hierin een volle pagina te wijden aan het 
dag-verloop voor bruidspaar en gasten. Als iedereen 
begrijpt hoe deze dag gaat ‘lopen’ is men geruster en kan 
men meer genieten. Dat doen ze dan samen met jullie en 
dat is een goed ding. 

2. De dag-indeling is een schema van elk onderdeel en zorg 
ervoor dat het eenvoudig te lezen is voor jong en oud. 

Notitie: 
Het dag-verloop schema is het 
handboek van de ceremonie-
meester (samen met zijn eigen 
agenda waarin overige  
(aparte) wensen en details in 
vermeld staan. 

Gelet op het dag-verloop, houdt een reserve-plan achter de 
hand voor onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld 
het weer, autoschade, een parkeerbon. Maar bedenk dat er 
verzekering is dus ieder zijn specialisme, dan kunnen jullie 
allemaal voor de volle 100% genieten van DE GROTE DAG. 
Wellicht heb je een woordenwisseling met die politieman? Je 
herinnert je dit later vast wel weer als een komische 
gebeurtenis.... 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(12) Vervoer tussen de 
verschillende plaatsen 

Waar aan te denken: 
1. Zoek naar touring car busbedrijven uit de goudengids of 

op het Internet. Maak een lijstje en houdt er rekening mee 
dat aangezien dit niet hun core-business is zul je “niet 
geinteresseerd” krijgen of zelfs wel enorm hoge bedragen 
om je oren krijgen.   

2. Plan de voorgenomen route desnoods door zelf je 
geplande route eens met auto of bromfiets te rijden zodat 
je precies weet hoeveel kilometers calculatie je nodig gaat 
hebben voor de bus(sen). Denk aan het Heen en weer 
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Terug. 
3. Bedank dat over het algemeen de meeste bussen voor 50 

personen plaats hebben, maar vraag hen dit voor de 
zekerheid toch. 

13. Kom de datum overeen, kilometrage te rijden en begin- 
plus eindtijd. 

14. Kom de totale prijs overeen en de betalingsvoorwaarden 
zijn er nog speciale aanbiedingen? 

4. Is er een Prijs-korting van toepassing op bepaalde 
hoeveelheden o.i.d.?  

5. Overtuig jezelf ervan of de genoemde bedragen inclusief 
fooi zijn, je hebt uiteindelijk geen vernederende 
buschauffeur nodig die je gasten bij de busdeur om fooi 
gaat vragen, toch?! 

6. Vergeet geen bevestiging te vragen. 

Notitie: 
Beleefdheid : biedt de chauffeur (hij neemt tenslotte ook deel aan je dag) broodjes en wat te drinken 
aan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lang(13) Parkeerfaciliteiten Waar aan te denken: 
1. Parkeren in het centrum kan – laten we maar zeggen – 

moeilijk, of zelfs verboden (voor grote[re] groepen). 
2. Parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd, 

informer hiernaar bij stadstoezicht/parker-politie. 
3. Houdt rekening met een ruime tijd voor het (van-tevoren) 

aanvragen hiervan. 
4. Ju kunt je gasten het op eigen gelegenheid zelf laten 

uitzoeken [met alle problemen vandien] of je coordineert 
dit met groepsvervoer. Dit is aan jullie en je beschikbare 
budget. Bedank wel dat het meest belangrijk is dat alles 
op jullie droom-dag soepel moet verlopen: 
Sommige mensen arriveren te laat en dit onderbreekt je 
stadhuis ceremonie bijvoorbeeld,. Bedenk dus wat er mis 
kan gaan en hoe het potentiele probleem het beste op te 
lossen. 

5. Is het mogelijk of nodig om speciale ontheffingen te 
krijgen bij het stadhuis (als bewijslast bijvoorbeeld)? 

6. Bel het lokaal politiebureau en laat hen je hierover 
voorlichten. 

7. Onderzoek de prijsverhoudingen en hoe dit probleem het 
meest effectief op te lossen > meestal is het huren van 
een limousine en een bus(sen) met 50 zitplaatsen goed 
voor het voorkomen van parkeerproblemen. 
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8. Als leuk alternatief is [bij kleine(re) gasten-aantallen] een 
paard-en-wagen, dubbeldekker of tram-vervoer wellicht 
geschikt? Kijk naar de beschikbare prijzen en hoe zij 
oplossingen van je transport-aangelegenheden 
aandragen.   

9. Meest belangrijk is dat jullie en je gasten samen een 
goede dag kunnen doorbrengen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(14) Muziek tijdens Stadhuis, 
Kerk & receptie 

Waar aan te denken: 
1. Gedurende de huwelijks receptie hoor je gepraat en 

muziek. Doe navraag over het verloop van de ceremonies 
bij zowel kerk als stadhuis en vraag naar de achtergrond-
muziek mogelijkheden. 

2. Voor de kerk ceremonie is het gebruik van een koor aan 
te bevelen, het geeft net een beetje die extra atmosfeer. 

3. We adviseren je om jullie beide favoriete muziek op CD of 
cassette op te nemen en dit zo te gebruiken. De kerk of 
stadhuis draagt dan zorg voor de timing en het volume 
zorg. Misschien is het handig om een prof-sessie te doen 
aldaar zodat je het een keertje hebt meegemaakt. Vraag 
ook bij je vrienden hoe zij dit hebben gedaan. 

4. Normaliter zitten hieraan geen kosten verbonden, overtuig 
jezelf hierover. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lang(15) Benoem een Ceremonie-
Meester 

Waar aan te denken: 
1. Start met het benoemen van een ceremonie-meester.  
2. Dit zal de persoon zijn die de controle heeft over jullie 

huwelijksdag en die je waarschijnlijk heeft geholpen met 
de vele voorbereidingen. Dus het moet een vertrouwd 
persoon zijn aangezien hij over je schouders zal 
meekijken bij het financiele plaatje. Een zeer goede vriend 
of familie is dan ook aan de bevelen.  

3. Hij of zij stelt (buiten jullie om) ook nog het (levensloop) 
trouwboekje samen met de dag-indeling erbij. 

4. Het moet iemand zijn die de tijd heeft om het te doen en 
tevens dit WIL doen... houdt met deze twee factoren 
rekening. 

5. Voor een goede samenwerking met de vele overlappende 
huwelijksaspecten die jullie geregeld hebben plus die 
dingen die hij/zij regeld kun je hem het best informeren 
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over je gepland budget, inclusief dat je hem/haar een 
copie van dit formulier geeft.  

Mensen zijn graag betrokken bij 
huwelijksaangelegenheden dus 
schroom je niet om de hulp te 
vragen van anderen. (Deze 
boodschap spreekt dan ook 
natuurlijk voor jouw hulp aan 
anderen als zij je hierom vragen...) 

Indien je een zeer ruim budget hebt kun je de hulp inroepen 
van een professionele huwelijksconsultant. Deze vindt je 
waarschijnlijk op het internet op een zoekmachine als 
www.google.nl door huwelijk advies in te typen. Deze persoon 
is dan tevens je ceremonie-meester en dit begrijf regelt dan 
alles voor je van begin tot eind. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lang(16) Gasten checklist (wie 
komen wel en wie niet) 

Waar aan te denken: 
1. Naast je familie zullen jullie beide zowel vrienden als 

relaties uitnodigen om je speciale dag mee te vieren.  Dit 
kan een hele dag vierein inhouden maar ook alleen voor 
het avondfeest.  

2. Noteer het totale aantal gasten dat je voor de 
huwelijksceremonie en apart voor de receptie- feestavond 
hebt uitgenodigd, dit geeft je een geode indicatie met welk 
bedrag je te maken krijgt bij de huur van het café/hotel of 
de zaal. Bij het gebruik van busvervoer let je met behulp 
van deze lijst ook nog op de vervoerskosten. 

3. Start met het nalopen van jullie adresboekjes, 
telefoonboek en de (wc-)calender zodat je niemand 
vergeet: deel deze personen op in twee lijsten; 1 voor de 
hele dag viering en 2 alleen voor het avond-feest. 

4. Laat deze lijst dan nog 2 dagen op je nachtkastje naast je 
bed liggen zodat je er nog mensen aan kunt toevoegen 
(of wegstrepen).  

5. Vervolgens voeg je deze lijst in de PC door een word 
processor te gebruiken als MS Word of WP. Voeg alle 
namen in een table in en regel de pagina-instellingen. Als 
je dit nu al doet dan copieer je later eenvoudig deze 
namen plus adressen op een adress-label voor op de 
envelop. (Weet je niets van computers af, vraag dan een 
vriend of kennis om hulp. We zijn er uiteindelijk allemaal 
om elkaar te helpen nietwaar?!)  

Maak een copie en geef dit aan je Ceremonie-meester, voor het geval dat.. Beaar je originene lijst op 
papier op een veilige en makkelijk te herinneren plaats voor het geval je deze nog nodig mocht 
hebben en je wilt hem niet kwijtraken. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Lang(17) De Huwelijkstaart Waar aan te denken: 
1. “Hoeveel gasten verwacht je voor het eten van je taart?” 

is de eerste vraag die de bakker je stelt.  
2. Zorg er in ieder geval voor dat je taart niet te klein is. Is hij 

te groot gebleken dan kun je er zelf nog van genieten, er 
de hotel-receptie mee verrassen of vrienden of familie 
mee verrassen met een kopje koffie.  
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3. Voor het aansnijden van de tart dien je tijd apart voor te 
zetten. Om de taart heen kun je een bloemen-corsage en 
met sissertjes te decoreren. Geef er dan een extra draai 
aan door bij aanvang van deze bijzondere gebeurtenis de 
sissertjes af te steken, je eigen mini-vuurwerk-spektakel. 

4. Kom de prijs overeen, wat zijn je betalingsvoorwaarden 
en bevestig afleverdatum en –tijdstip. 

5. De ceremonie-meester kan een toespraak houden, de 
man kan hierna alle gasten bedanken voor hun 
aanwezigheid met een toast. Dit houdt in dat je dan aan 
champagne inkoop moet gaandenken.  

6. Laat de Serveerders/sters dan vooraf alle glazen vullen 
en als jij de laatste fles neemt maak je hem open met een 
knal. Lekker (knal-)feestje wordt het dan… Ben je het 
champagne-fles openen niet gewend, dan koop je een 
klein mini-flesje voor thuis om te oefenen, we wensen je 
hiermee ook al een fijne avond... 

Laat de Bakerij contact opnemen met je Receptie plaats zodat beide het beste taart aflever-moment 
overeen kunnen komen. Komt het hen beide het beste uit dan is dit weer jouw zorg minder. Laat je 
de eremonie-meester nog wel even enkele dagen van tevoren controleren of alles bij de receptie (en 
met de taart ook) alles op rolletjes loopt? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

Kort(1) 2e controle van dag-indeling 
definitief voor Levensloop boekwerk 
voor gasten 

Waar aan te denken: 
1. Dit is een laatste controle die de ceremonie-meester 

normaal verzorgd. 
2. Het is goed om dan ook het Levensloop boekje nog eens 

door te nemen met diegene(n) die iets leuks hebben 
gepland voor bij de receptie als verrassing. Zorg dat jullie 
beide de ceremonie-meester van overvloedig veel 
informatie hebben voorzien zodat het voor hem makkelijk 
is om het boek(je) samen te stellen. Vraag ook familie en 
vrienden om informatie/(jeugd-)foto’s of iets dergelijk aan 
te leveren. Dit draagt dan weer bij aan het dichtere 
samenwerken met het geven van verrassingkjes door 
gasten en familie. 

3. Gebruik A4 papier en gebruik een andere kaft voor de 
voor- en achterpagina, niet dit dan allemaal samen. 
Eenvoudig. 

4. Dit boekje kijk je jaren later nog met plezier door dus druk 
goede kwaliteit af (desgewenst bij een drukker/copyshop)  
en gebruik dus ook een (zwart-wit) printer van goede 
kwaliteit. Spreekt voor zich. 

5. Print genoeg voor alle gasten plus nog een paar extra 
copieen voor jullie zelf. 
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6. Als in het boekje een liedje is verwerkt, en sommigen 
hebben dit ook van tevoren ingestudeerd, dan neem dan 
een momentje voor dit apart tijdens de receptie en 
iedereen kan meezingen. 

7. We adviseren je om 50% meer copieen te maken dan het 
aantal uitnodigingen dat je denkt nodig te hebben. De 
50% extra copieen gebruik je voor het aantal gasten dat 
je ’s-ochtends (al) verwelkomt. Omdat de dag-planning 
hierin beschreven staat geeft dit iedereen de gelegenheid 
om te kijken hoe de dag gaat lopen. Tegelijkertijd kijken 
ze ernaar en geeft het hen herinneringen van vroeger die 
ze met elkaar bespreken. Dus bij het welkom-heten door 
jullie en de ceremonie-meester maak je de gasten erop 
attent en de rest komt vanzelf. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kort(2) Een alternatief plan voor het 
geval dat... 

Waar aan te denken: 
Misschien komt de fotograaf niet opzetten of kun je hem niet 
bereiken en is hij verdwaald? 
Misschien beschadig je je jurk erg als je het stadhuis verlaat? 
Misschien is je oom verlaat en gooit deze je hele schema in 
de war? 
Misschien verdwalen jullie in de limousine als de chauffeur 
van het stadhuis naar de kerk probeert te komen? 
1. Veel dingen kunnen misgaan. Als je dag-planning goed in 

elkaar zit kun je zelf al een beetje een noodplanning in 
elkaar zetten, gewoon maar voor het geval dat... 
Hiermee speel je het gewoom 100% veilig en kun je nog 
meer genieten van je dag! 

Kort(3) Gasten-vermaak: Musicaal 
arrangement tijdens receptie 

Waar aan te denken: 
1. Met een musiek band, Disc Jockey en/of avondvermaak 

creeer je een extra dimensie gedurende de avond.. 
2. Kennen je vrienden of familie een geode band? Misschien 

was die entertainer op de bruiloft van je achternicht een 
hit? Vraag altijd rond; prijzen lopen sterk uiteen dus zorg 
dat je waar voor je geld krijgt. 

3. Controleer wat voor muziek er gedraaid wordt; kijk 
desnoods van tevoren op een ander feest hoe het eraan 
toe gaat 

4. Zit disco-verlichting in het pakket? 
5. Bespreek je gepland avondvermaak met het Receptie-

management zodat je zeker weet dat iedereen zich op z’n 
gemak voelt. 

6. Zorg dat er een microfoon aanwezig is voor de 
onontkoombare speeches. 

7. Voor ieder item of iedere act controleer je de prijs, 
betalingsvoorwaarden en bevestig de datum en tijd 
“wanneer ze van jou zijn”. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kort(4) Het bruidsmeisje(s) ~ 
getuigen (2x) 

Waar aan te denken: 
1. Voor het assisteren van de bruid met het dragen van haar 

sluier, deuren openen van wagens en gebouwen, plus het 
bewaren van het bruidsbouquet als de bruid even niet 
kan, dan is een bruidsmeisje essentieel. Gewoonlijk is dit 
een dochtertje van je beste vriend(in) of een nichtje. Kies 
je ervoor om je (goede) vriendin dit te laten doen dan 
heeft dit als voordeel dat je niet op haar hoeft te letten 
zoals bij kinderen. 

2. Zowel bruid als bruidegom hebben een getuige nodig 
gedurende de stadhuis- en kerkceremonies, gewoonlijk 
zijn dit dezelfde twee. Zij zetten de handtekeningen en 
maken de ceremonie rechtsgeldig. Selecteer vrienden of 
familie die je zeer naast staan.  

3. Niets specials is hiervoor vereist, alleen dat ze ‘klaar 
moeten staan’ voor dat het “hun beurt” is. Laat beide dus 
op de eerste rij plaatsnemen zodat ze makkelijk toegang 
hebben als het zover is. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Kort(5) Kinder bruidsmeisje(s) of -
jongens die naar het altaar 
meelopen 

Waar aan te denken: 
1. Indien je de kinderen van vrienden of familie goed kent, 

en deze bieden het aan, dan accepter het aanbod om 
hen te laten meelopen. Houdt wel de rollen voor de 
kinderen geminimaliseerd omdat kinderen nogal 
ongeduldig kunnen zijn. De kinderen kunnen de jurk 
dragen, het boeketje of (alleen op het laatste moment!) 
de ringen aangeven.  

2. Bedenk dat kinderen je niet gewoon maar de hele dag 
zullen volgen, dus in je planning “pas je ze hier-en-daar 
erin”. (gewoonlijk gedurende de ceremonies) 

3. Kinderen moeten goed verteld zijn wat ze moeten gaan 
doen, dus laat hun ouders dit goed vertellen. Oefenen 
daags tevoren is een mogelijkheid. Tijdens de rest van 
de dag laat je hen bij de ouders blijven (dat is voor hen 
vertrouwd).  

4. Houdt er rekening mee dat de kinderen (speciale) 
bruidskleding en –schoentjes moeten dragen en je zult 
dus moeten aanbieden om deze kosten voor je rekening 
te nemen.  

5. Let goed op dat de kleding overeenkomt met jullie 
bruidskleding, let tevens op het kostenplaatje:  
indien nodig ga je allen samen eropuit “kinderkleding 
kopen” met beide ouders en de kinderen die uiteindelijk 
de kleding aanmoeten. 



Inlaat 47  -  1613 AB  Grootebroek  -  Tel: 0228 – 518770 / GSM: 06 - 51705675 
Internet: www.wickyentertainment.nl  -  E-mail: info@wickyentertainment.nl  

KvK: 36051887  -  Rabobank: 1176.35.286 

Neem kinderspeelgoed mee zodat je de kinderen kunt bezighouden. Vanuit het oogpunt van de 
kinderen is dit maar een saaie dag en je wilt al helemaal niet dat ze tijdens de ceremonies tikkertje 
gaan spelen en rondrennen.  
Houdt de kinderen dus gescheiden van elkaar (zet ouders dus van elkaar verwijderd). Plan het wel 
zo dat je de kinderen de tijd geeft om tussendoor ergens rond te rennen (wel onder toezicht van 
ouders dus). Dan weet je zeker dat de kinderen er ook een leuke dag aan over houden, dit zie je 
dan terug bij het terugkijken van de video of DVD. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort(6) Gasten-verblijf Waar aan te denken: 
1. Mochten vrienden speciaal voor jullie huwelijk vanuit het 

buitenland komen (of van wel heel ver weg) dan zijn ze je 
gasten en moet je dus voor hen zorgen van begin tot het 
einde.  

2. Het loont zich vaak om familie of vrienden te vragen of er 
een kamer ‘over is’ voor een paar dagen. Dit is een betere 
keuze dan voor hen een hotel te boeken in een stad waar 
ze volkomen vreemd zijn.. 

3. Bespreek van tevoren met je gasten de financiele situatie, 
dit voorkomt onaangename situaties tijdens en na je 
trouwdag. 

4. Hou er rekening mee dat zowel gasten als diegenen die 
de kamer ter beschikking stellen weten hoe zich te 
gedragen als gast en gastheer & –gastvrouw. Indien 
beide partijen niet bij elkaar passen, dan zoek je een 
alternatief, je wilt uiteindelijk geen problemen. 

5. Mocht een Hotelkamer toch beter passen, kies het hotel 
dat bij hen past en bij jouw portemonee past  

6. Behandel je gasten zoals jij wenst behandeld te worden, 
alleen het beste is goed genoeg dus. 

Met gasten uit Midden-/Zuid-Amerika en Azie (in het bijzonder), is het gewoon dat grote sommen 
geld worden gegeven zodat jullie “een goede start meekrijgen”. Bedenk dan dat ze dit wel 
terugverwachten als je wordt uitgenodigd op HUN trouwerij! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kort(7) Kranten / Media Waar aan te denken: 
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aankondigingen 1. Een bijzondere manier (naast je uitnodigingen versturen) 
is een aankondiging in de (locale) media: de Kranten of 
zelfs op een locaal TV station.  

2. Kijk of je budget dit toestaat en indien ja, vraag de pagina-
grootte -opmaak en prijzen (of op TV: uitzendtijd & prijs) 

3. Seizoensprijzen verschillen dus let erop dat je ongeveer 
een maand van tevoren jullie voorgenomen huwelijk 
aankondigd. 

4. Dit is een leuke herinnering voor jaren later nog:  
1. staan jullie in de krant dan koop je er twee > 1 om als 

complete krant te bewaren en de tweede die je uitknipt 
voor in je foto-album. Je kunt ook een krantestuk 
lamineren om zo de levensduur te verlengen. Wellicht 
kun je [ruim voor het huwelijk] in de krant al een 
huwelijksfoto nemen die je dan in je krantvermelding 
laat afdrukken. 

2. Voor op TV > Let op de uitzenddatum en neem het op 
Video of DVD op. Het Video-camera team kan dit op 
hun beurt weer gebruiken in de Video die je later van 
hen ontvangt. (Met de nieuwe hedendaagse effecten 
kan dit vooraf worden gebruikt of wellicht als 
achtergrond voor stilstaande shots).  

 
5. Vraag de videograaf en/of fotograaf of deze eventuele 

suggesties hebben. 

Sommige Media laten je in hun “bruidspaar van de maand” aan een Prijs-vraag meedoen zodat je 
bijvoorbeeld een gratis huwelijksreis kunt winnen. Vraag hen wat de mogelijkheden zijn. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort(8) Speciale effecten (bijv. 
fireworks & ballonnenboog) 

Waar aan te denken: 
1. Je Huwelijksdag is gegarandeerd een success met het 

simnpel gebruik van fakkels of sissertjes. Zorg er wel voor 
dat het allemaal legaal is omdat ieder land hierover aparte 
regels heeft.  

2. Gebruik zeker gee knal-vuurwerk omdat ze afschrikken in 
het is geen mooi gezicht; vuurpijlen zijn een mooi 
voorbeeld van het opkleuren van je avond. 

3. Sissertjes zijn ook leuk voor de kleintjes. Laat wel altijd 
kinderen onder toezicht van ouderen. 

4. Gebruik altijd alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, we 
bevelen hier hulp van professionele bedrijven aan. Deze 
kunnen je helpen met het verkrijgen van legale 
vergunningen, indien nodig. 

5. Bedenk altijd, VEILIGHEID VOOR ALLES.  
6. Bruidstaart fakkels zijn beschikbaar voor binnenshuis 

gebruik. 
7. Ga op zoek naar de juiste produkten, hun prijzen en kies 

uit bedrijven vanwege betrouwbaarheid en bekendheid. 

Doe NIET EVEN  ‘snel een momentje’ spleen; iets wat misschien je leven ruineert. Nogmaals: laat 
het dan door een professioneel bedrijf verzorgen. Dan kun je er nog beter van genieten. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Inlaat 47  -  1613 AB  Grootebroek  -  Tel: 0228 – 518770 / GSM: 06 - 51705675 
Internet: www.wickyentertainment.nl  -  E-mail: info@wickyentertainment.nl  

KvK: 36051887  -  Rabobank: 1176.35.286 

Kort(9) Eten en drinken van ‘s-
ochtends tot namiddag 

Waar aan te denken: 
1. Vanzelfsprekend is de huwelijksdag jullie grootse dag, 

houdt er echter rekening mee dat je desondanks je gasten 
goed dient te behandelen.  

2. Je gasten brengen de hele dag met je door dus met de 
interne gast dien je ook rekening te houden. Van 10 uur 
‘s-ochtends tot ongeveer 6 uur ‘s-avonds aan het begin 
van de receptie dien je je gasten tevreden te houden. 

3. Broodjes tussendoor met thee en/of koffie is goed voor 
binnenkomst tot aan het vertrek naar het stadhuis, zo 
ongeveer omstreeks 12 uur ‘s-ochtends. 

4. Verzorg broodjes, koekjes en fruit met drankjes na je 
terugkeer, wat ongeveer zo rond half 4 uur ’s-Middags 
zou moeten zijn. (Dat houdt in nog 2,5 uur tot aan de 
avondmaaltijd. Denk hierbij ook aan eventuele fruithapjes 
voor de kinderen) 

5. Nee, dit is nog niet de juiste tijd voor alcohol: Laat dat 
maar tot aan de Receptie dan wel het feest.  

6. Als er mensen zijn die hiermee niet kunnen omgaan, dan 
zijn het niet echt je gasten en denk dan maar aan 
‘alternatieve stappen’ om probleem-gasten (van tevoren) 
uit te filteren.  

7. Voorzie uit diverse smaken want smaken verschillen 
uiteindelijk. 

8. Je kunt ook (overwegen) om de mensen het half vier 
tussendoortje over te laten slaan en direct naar de 
Receptie-plaats door te rijden voor het diner aldaar. 

Onderschat de kracht van het eten niet. Jij wilt toch ook niet de hele dag met een knorrende maag 
rondlopen. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kort(10) Het vrijgezellenfeest Waar aan te denken: 
1. Een onderwerp op zich is de “batchelor-party”, het 

vrijgezellenfeest.  
Omdat je gasten je nog even goed onder handen 
moeten nemen zullen jullie allebei, apart genomen, 
eraan moeten geloven. 

2. Dit feest kunnen je ceremonie-meesters zo gek maken 
als ze maar kunnen bedenken, inclusief gekke kleding. 

3. Dit wordt vaak door bedrijven verzorgd. Zoek het 
bedrijf uit waar je jezelf goed bij voelt, inclusief 
prijsopgave en wat zit er in het pakket.  

Middels partner-alliantie is Wicky Entertainment Studio ook het startpunt van je vrijgezellen-avond... 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Huw~Dag(1) Weersverwachting Waar aan te denken: 
1. De zon is de beste vriend van de fotograaf (normaliter) 

maar de de zon is er niet altijd wanneer we dat willen. 
Vraag de weersvoorspelling van je weer-bureau (zoals 
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bijvoorbeeld www.knmi.nl) op enkele dagen van tevoren. 
2. Pas je dag aan naar gelang  de verwachte regen, zon of 

eventueel nog sneeuw. 
3. Kleding: draag de juiste kleding zelfs tijdens de 

regenachtige dag; opa’s regenjas over je meest 
exclusieve huwelijkskleding staat ook niet echt mooi. Plan 
vooruit en vraag je kleding-leverancier om advies. Zij 
dragen zeker oplossingen aan; wellicht bieden zij een 
bontje aan zonder extra kosten (?) … 

4. Denk ook aan paraplu’s? Beter veilig dan het later te 
betreuren.  

5. Als regen wordt verwacht en je ceremonie vindt plaats in 
de open lucht (je achtertuin bijvoorbeeld) denk dan aan 
tenten in combinatie met grote zeilen. Als je naar binnen 
zou kunnen dan heb je een eventuele uitwijkmogelijkheid. 

6. Denk ook aan gladheid die door regen ontstaat 
7. Als noodoplossing kun je nog denken aan het locale 

clubhuis of een zaaltje nabij. Dit zijn eenvoudige 
uitwijklocaties die je op korte termijn nog kunt boeken als 
je ze verteld dat je huwelijk in het water staat . 

Mocht het weer je nou net alleen op jullie betreffende dag regenen, maak dan een afspraak dat de 
fotograaf de volgende dag terugkomt om alsnog de buitenfoto’s te nemen. Dan heb je desondanks 
toch romantische foto’s. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Huw~Dag(2) Informeer de gasten 
van de dag-indeling 

Waar aan te denken: 
1. De grote  dag begint: de meeste gasten zijn gearriveerd 

en de tijd is aangebroken om de gasten te vertellen over 
het wat en waar gedurende deze dag. De ceremonie-
meester had reeds de dag-planning in het levenslook 
boekje geplaatst en enkele van deze boekjes laat je 
rondgaan zodat men het antwoord op hun vragen hierin 
kunnen vinden. 

2. Sta je bij gasten-binnenkomst bij de deur, informer dan je 
gasten kortstondig, je kunt ze desgevraagd het boekje al 
overhandigen. 

3. Je  zult zo druk bezig zijn met praten tegen je gasten de 
hele dag, wellicht kan de  hen toespreken als dat voor de 
hele groep nodig mocht blijken. 

Het informeren door de ceremonie-meester dient de aanbeveling om zo een goede indruk achter te 
laten, en jullie kunnen zo zelf meer ontspannen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Huw~Dag(3) Houdt kinderen bezig 
(blij) 

Waar aan te denken: 
1. Kinderen zijn de liefheidsfactor op iedere huwelijksdag 

maar het kan ook uitdraaien op een nare dag. Kinderen 
volgen je niet zomaar een-twee-drie dus een goede 
planning voorkomt veel ongemakken. Plan ze dus goed. 

2. Kinderen moeten weten wat ze moeten doen, dus laat de 
ouders het hen uitleggen.  



Inlaat 47  -  1613 AB  Grootebroek  -  Tel: 0228 – 518770 / GSM: 06 - 51705675 
Internet: www.wickyentertainment.nl  -  E-mail: info@wickyentertainment.nl  

KvK: 36051887  -  Rabobank: 1176.35.286 

3. Gedurende de rest van de dag laat je ze bij hun ouders 
blijven – die dus de hele tijd aanwezig dienen te blijven, 
vanzelfsprekend.  

4. Neem (overal) wat speelgoed mee naartoe om elk kind 
bezig te houden, zo houdt je ze rustig en gescheiden van 
elkaar.  

5. Laat ze op tijden buiten de ceremonies lekker ontspannen 
dan wel rondrennen zodat ze de stilzit-energie 
kwijtkunnen. 

6. Als de ceremonies zijn afgelopen heb je de kinderen niet 
langer echt nodig dus als ze bijvoorbeeld moe zijn dan 
kan je met de ouders afspreken om ze dan naar huis te 
brengen of sturen met behulp van opa/oma bijvoorbeeld.  

Notitie: verwacht je veel papa’s en mama’s op je huewlijksdag dan kan het gebeuren dat deze 
allemaal ‘s-avonds naar huis moeten en je dus met veel lege stoelen zult blijven zitten. Neem dus 
tevoren met hen contact op en bespreek dit. Hiermee bespaar je jezelf wel tot zo’n 15 maaltijden 
waar niemand van gebruik heft kunnen maken. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Huw~Dag(4) Regelen van vervoer 
van gasten na de receptie (Alcohol !) 

Waar aan te denken: 
1. Zorg dat het een happy dag wordt en voorkom dat 

overmatig alcoholgebruik leidt tot jouw post-bruiloft 
hoofdpijn effect. 

2. Laat in de avond tijdens de receptie zullen jullie het feest 
verlaten om jullie huwelijkshotel op te zoeken of op 
vacantie te gaan:  
Niet alle gasten kunnen met alcohol omgaan dus als 
gastheer zijn jullie verantwoordelijk voor je gasten. 

3. Laat de Ceremonie-meester samen met jullie 
aankomende probleemgevallen uitzoeken en hiermee 
omgaan; hoe krijgen we de beschonken gast veilig in 
zijn/haar bed. 

4. Je kunt het ook nog vermelden in je levensloop- boekje: 
Dat je geen gasten duldt op jullie bruiloft die met alcohol 
achter het stuur zullen gaan rijden: 
Er zijn genoeg andere opties die je kunt bieden: regel 
voor hen taxi, bus, trein, laat hen meerijden met anderen  
of als noodgeval zet je hen zelf af mocht zijn/haar 
eindpunt bij jullie op de route liggen (op weg naar jullie 
hotel bijvoorbeeld). 

5. Wacht vooral niet te lang met het ondernemen van actie: 
Te drunken gasten kunnen je dag pas echt verpesten. 
Beter (in een jong stadium) voorkomen is beter dan 
genezen.  

6. Vergeet niet dat optreden hiertegen zowel je recht en 
plicht als gastheer is. 

Draag je verantwoordelijkheid en vindt creatieve oplossingen voor dit sort problemen (en alle 
problemen eigenlijk dus). 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Huw~Dag(5) Ontvangen van 
kadootjes gedurende receptie 

Waar aan te denken: 
1. Bij de tafel bij binnenkomst van de receptie houdt de 

ceremonie-meester een scherp oog op al je gasten vanaf 
binnenkomst bij het welkom heten. 

2. Op het moment van verwelkomen staan jullie voor de tafel 
en kun je deze dus gebruiken om de kado’s op te 
deponeren achter je. 

3. Laat de Ceremonie-meester (en jullie ook) de tafel ten alle 
tijden controleren totdat het gasten onvangen (en 
kadootjes geven) voorbij is. Alle gasten zijn nu 
overzichtelijk aan hun tafels gezeten. 

4. Prepareer een grote A4 envelop waarin je cheques, 
waardebonnen en geld deponeert. Sluit het op een manier 
zoals alleen jij dit zou doen en het dus zou kunnen 
herkennen.  

5. Zoals vooraf overeengekomen vraag je nu of het 
Receptie-management of de eigenaar je waardevolle 
items in zijn safe kan opbergen. Eventueel een foto 
nemen van de envelop toestand alvorens de envelop te 
overhandigen is een optie. 

6. Is safe-opslag niet mogelijk dan laat je een naast familielid 
de verzegelde envelop op een veilige plaats in jou of hun 
huis verbergen. 

7. Deze omstandigheden voorkomen dat je “onverwacht” 
ontdekt dat sommige kadoos vermist zijn geraakt. 

Draag je verantwoordelijkheden, beter voorkomen dan genezen! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Huw~Dag(6) Afloop receptie: 
Opruimen & vertrek naar huis 

Waar aan te denken: 
1. Verzeker jezelf ervan dat de kadoo’s goed afgehandeld 

zijn. Bij het weggaan, neem (eventueel) jal je goederen 
met je mee of vraag een familielid om hiervoor zorg te 
dragen. 

2. Vraag de ceremonie-meester om al je gasten ‘veilig thuis’ 
te wensen en ook controleren of niemand iets vergeet. 

3. Dit is goed gastheerschap en zeker verloopt alles naar 
wens. Je hebt goede voorzorgsmaatregelen genomen.  

4. Voor bruidsparen met een krap budget is het niet 
ongewoon dat het overgebleven onaangeraakt voedsel 
wordt ingepakt en mee naar huis kan worden genomen 
voor de komende dagen 

5. Vergeet de kledingstukken en accessories niet mee terug 
te nemen. De make-up & poederdoos kun je opbergen in 
de auto al vroeg in de avond. 

6. Wie brengt de tart-standaard terug? Overleg met het 
Management. 

7. Herinner ook de band en overig vermaak eraan dat ze 
alles weer correct achterlaten en meenemen. 

8. Is er gebruik gemaakt van vuurwerk, dan zorg voor het 
opruimen van het gebied direct na het afsteken. Later op 
de avond kom je er niet (meer) aan toe. Je wil toch geen 
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extra opruim-bon krijgen van het receptie-management 
krijgen, toch? 

9. Op het moment van jullie vertrek ben je nu onbezorgd op 
weg naar een goede toekomst. 

Perfecte gastheren, gastvrouwen en gasten zijn de onderdelen van een fantastisch feest waarover 
nog lang over wordt nagepraat! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Huw~Dag(7) De volgende dag Waar aan te denken: 
10. Tegen deze tijd hebben jullie een heerlijke tijd samen op 

je huwelijksreis met de wetenschap dat alles volgens 
planning is verlopen; De gasten hebben een geweldige 
avond gehad, je cadeau’s zijn (veilig) opgeborgen en bij je 
terugkeer kun je nog eens terugkijken naar de leuke 
gebeurtenissen (die je gemist hebt gedurende het feest) 
op de video die je dan ontvangt. Het leven is kunst! 

Goede voorbereidingen, planning en efficient werken is de sleutel tot success! 

 
 
 
EINDE. 


