
W E D D I N G  T I P S
V O O R  H E T  O R G A N I S E R E N  V A N

J U L L I E  H U W E L I J K



Ga op zoek naar een datum waar jul l ie een mooie herinnering aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld
jull ie jubileum van X-aantal jaar samen zijn, of een gegeerde datum zoals 21.05.21.

Wil len jul l ie in de lente/zomer trouwen of verkiezen jull ie eerder een winterhuwelijk? 
Elk seizoen heeft zo z'n charme.

Willen jul l ie alles op 1 dag (wet-kerk of ceremonie-feest) of eerder verspreid?

DE DATUM
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LOCATIE

Denk bij de zoektocht naar een locatie (a.k.a. de feestzaal) na over de volgende punten:

* Aantal gasten: grote of kleine zaal?

* Beschikbaarheid van de locatie op de datum die jul l ie wil len. 

* Is er een match met jul l ie budget?

* Wil len jul l ie trouwen in de regio waar jul l ie wonen, dichtbij vrienden en familie of verkiezen
jull ie een huwelijk in het buitenland?

* Gaat jul l ie voorkeur uit naar een schuur, een boerderij ,  een kasteel of een tent in een open
weide?

* Zelf catering kiezen (foodtrucks, l ive cooking, ...) of via de locatie?

* Zelf de zaal  inrichten, decoreren met hulp van jull ie wedding planner/wedding stylist of
zorgt de zaal voor de inkleding?

Locatie: Kasteel te Ruisbroek 



SAVE THE DATE
&

UITNODIGING

Als jul l ie datum en locatie vastl iggen, kan de Save the date uitgewerkt worden. Dit doe je
best 6-8 maanden op voorhand. 

Jull ie kunnen de uitnodiging zelf maken via een template, jul l ie creativiteit los laten gaan of
als je minder kopzorgen wil, ga dan voor een grafisch designer.

Deze persoon kan zorgen voor de sti j l  die jul l ie wil len en dit niet enkel voor de Save the date
en uitnodigingen, maar hij/zij kan jull ie sti j l  helemaal doortrekken in de decoratie:
naamkaartjes, menu, tafelnummer, welkomstbord, seating plan, bedankjes, ... 

Check op voorhand ook de website, social media van deze persoon om te weten wat
zijn/haar sti j l  is. 

Studio Kiki



BUDGET

Maak een overzicht van wat allemaal nodig is voor jul l ie huwelijk.

Maak nu per opgesomd deel een schatting van hoeveel jul l ie daar aan wil len uitgeven.
 
Eenmaal jul l ie offertes hebben opgevraagd, kunnen jull ie vergeli jken of dit overeenkomt met
jull ie schatting. 

Denk ook na waar jul l ie op wil len bezuinigen of net niet. 

! Houd ook rekening met onvoorziene kosten; dit is meestal 10% van jull ie budget.
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KERK 
VS. 

CEREMONIE

KERK

Hierbij speelt het gelovig aspect een rol: 

* Zijn jul l ie gelovig of één van jull ie twee? 

* Wil len jul l ie zelf voor de kerk trouwen of eerder voor de familie? Of wil len jul l ie het 
volgens de traditie, ‘omdat het zo hoort’? 

* Als jul l ie in jul l ie stad meerdere kerken hebben, kies dan diegene waar jul l ie een goed
gevoel bij hebben of waar jul l ie een goede sfeer voelen nadat jul l ie er even een 
rustmoment hebben genomen. Een kapel kan ook een optie zijn.

Kiezen jull ie hiervoor, dan volgen er gesprekken met de priester of zuster. 

CEREMONIE

Een ceremonie is een andere vorm om jull ie l iefde te vieren, maar daarom niet minder.
Dit kunnen jull ie heel persoonli jk maken zoals jul l ie wil len: groot vs. klein, intiem d.m.v. 
een elopement.
Dit kan op de locatie of een andere locatie waar jul l ie elkaar bijvoorbeeld hebben leren
kennen of in het bos.

Wat jul l ie ook kiezen, het is jul l ie huwelijksdag. Kies waar jul l ie beiden achter staan en een
goed gevoel over hebben.

Liesbeth Engelen



Een fotograaf legt unieke momenten vast en dit is in one shot. Hij/zij brengt jul l ie verhaal op
foto in beeld. 

De videograaf legt de momenten in [bewegende] beelden vast. Na de montage kri jgen jull ie 
een mooie video van jull ie huwelijksdag in een x-aantal minuten. 

Nog enkele tips voor jul l ie keuze: 

* Check het portfolio van de fotograaf/videograaf; zo weten jull ie of de sti j l  overeenkomt met
wat jul l ie in gedachten hebben. 

* Boek een kennismakingsgesprek; zo weet je onmiddell i jk of de klik er is tussen beide partijen. 

* Geef ti jdens dit gesprek voldoende informatie: aanwezigheid (hele dag of maar een deel),
dagindeling, van wat wil len jul l ie zeker foto's, ...

* Fotograaf: fotoshoot op voorhand en/of aftershoot, album, USB-stick, digitaal...

* Videograaf: lengte van de video, wat wil len jul l ie dat er in voorkomt: geloften, eerste
ontmoeting, jul l ie muziek of een keuze uit de l i jst van de videograaf,... 

De prijzen hangen af van het huwelijksseizoen; houd daar ook rekening mee.

FOTOGRAAF
VS

VIDEOGRAAF

@Twenty20photos



BLOEMEN

Bij een huwelijk horen bloemen in alle geuren, kleuren en groottes. 

Voor je een afspraak maakt bij de bloemist, houd dan rekening met het volgende: 

* Denk na over jul l ie thema en kleurenpalet. 

* Hebben jull ie favoriete bloemen die jul l ie er zeker in wil len? 

* Houd hierbij ook rekening met het seizoen; de prijs kan hoger zijn als ze niet bloeien in 
het seizoen dat jul l ie trouwen. 

* Wil len jul l ie droogbloemen, verse bloemen/bloemen van het veld? 

* Check ook het portfolio van de bloemist - zo kan je zien of zijn/haar sti j l  past met 
hetgeen jull ie in gedachten hebben.

Waarvoor wil len jul l ie bloemen:

* Boeket
* Kerk/ceremonie (altaar, stoelen, backdrop,...)
* Bloemen in vaasjes voor op de tafels
* Een bloemenkroon voor de kindjes die bloemblaadjes strooien 
* Haarkam
* Corsage
* Bloemenhoop

Maak een moodboard op Pinterest om zo een beeld te vormen en te delen met de bloemist.

Sunkissed Flowers



RINGEN

De bruid heeft haar verlovingsring nadat ze JA gezegd heeft. Nu kan de zoektocht naar jul l ie
trouwringen starten. 

Denk even na over deze vragen: 

* Wil len jul l ie een trouwring of eerder een tattoo, een ketting of iets anders om de liefde te
verzegelen?  

* Gaan jull ie naar dezelfde juwelier waar de verlovingsring van komt? 

* Hebben jull ie thuis nog zilveren of gouden juwelen l iggen die waarde of een herinnering
hebben en wil len jul l ie dit verwerken in de trouwring? 
Deze kunnen gesmolten worden en gebruikt worden voor de ringen. 

* Wil de bruid een trouwring dat matcht met de verlovingsring of eerder iets uit de
verlovingsring verwerken in de trouwring? 

* Wil len jul l ie de trouwdatum, jul l ie namen, een quote of vingerafdrukken in jul l ie ringen
hebben? Dit kan allemaal!

Als jul l ie hier een antwoord op hebben, kunnen jull ie een afspraak maken met de juwelier of
een andere waar jul l ie je goed bij voelen. 

Check zeker ook het portfolio van de juwelier! 

Hélèné Maertens



MUZIEK

Muziek en vooral live music t i jdens jul l ie huwelijk zorgt voor een extra touch,
kippenvelmomenten en een geweldige sfeer. 

Denk eens na over deze vragen: 

* Kiezen jull ie voor een zanger(es), l iveband, een DJ of een playlist in Spotify met al jul l ie
favoriete muziek die jul l ie laten afspelen?

* Welke l iedjes hebben betekenis voor jul l ie?

* In welke sti j l  wil len jul l ie dat de l iedjes gezongen worden?

* Wanneer wil len jul l ie (l ive) muziek? 
In de kerk of ti jdens de ceremonie, bij jul l ie openingsdans, op het dansfeest?

LENA



KAPSEL

Inspiratie nodig? Pinterest is your friend. 

* Ga je naar jouw huidige kapper/kapster of kies je toch l iever iemand die er helemaal in
gespecialiseerd is?

* Wil je een opsteekkapsel of los haar met een subtiele vlecht? 

`* Wil je bloemen in jouw haar, een bloemenkroon of een haar accessoire?

MAKE-UP

 * Kies je voor een make-up artiest of voor jouw kapster die dit ook is of samenwerkt met
iemand?

* Welke producten gebruik je dagelijks? Wil je dat deze ook gebruikt worden voor jouw 
huwelijk of kies je producten die de make-up artiest gebruikt?

* Ben je gevoelig aan bepaalde producten - laat dit dan ook zeker aan de make-up artiest
weten.

* Doe je in het dagelijkse leven niet veel make-up op, dan is het best om voor een naturel look 
te gaan. Of verkies je l iever een smokey eye en mag het opvallen dat je make-up op hebt? 

Nog enkele tips: 

* Kies een proefdag om jouw haar en make-up te doen waarop je ook jouw trouwjurk gaat
passen. Zo kan je onmiddell i jk zien of het dé perfect match is.

* Voor de mannen: jul l ie kunnen de dag zelf nog naar de kapper/barber gaan om het haar en 
de baard te laten fatsoeneren.

HAIR & MAKE-UP

Cheveux Heureux



WEDDING CAKE 
&

DESSERTS

Dit is hét paradepaardje na het hoofdmenu en wie houdt er nu niet van desserts? 

Enkele vragen om over na te denken: 

* Wil len jul l ie een taart met verschil lende lagen of maar 1 laag? En misschien in een 
speciale vorm?

* Willen jul l ie dat de cake ook helemaal in jul l ie thema is?

* Welke smaken wil len jul l ie erin, mag het versierd worden met vers fruit en/of eetbare
bloemen? Of l iever bedekt met een glazuurlaag?

* Moet het vegan zijn of net niet?

* Wil len jul l ie naast de wedding cake ook een dessertenbuffet hebben?

Ga zeker eens een kijkje nemen op de website of andere social media kanalen van bakkers 
of mensen die hierin gespecialiseerd zijn. 

Kijk of dit helemaal jul l ie ding is en maak de afspraak.

La Bas



CATERING

* Hebben jull ie een locatie die met een kok samenwerkt - dan is er deze optie: receptie,
hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht en de weddingcake/dessertenbuffet

* Wil len jul l ie l iever iets anders? Er is keuze genoeg! 
   • barbecue 
   • (pasta) buffet 
   • foodtrucks 
   • frietkraam/hamburgers 
   • vegan/plantbased eten 
   • ...

* Wil len jul l ie l iever dat het eten in een thema geserveerd wordt of dat jul l ie er een soort 
van wereldreis (eten van verschil lende landen) van maken, dit kan allemaal! 

Nog een tip: denk zero waste (bamboe borden, roestvri jstalen rietjes,...) en ga voor lokaal
eten. De natuur zal jul l ie graag zien. 

Eat Anders



HUWELIJKSJURK

Elke vrouw kijkt uit naar haar huwelijksdag waar ze volop kan stralen in haar jurk.

Bij de zoektocht naar jouw jurk, denk dan aan het volgende: 

* Ga zeker 1 jaar op voorhand naar bruidswinkels om te passen; je kan van de 1e keer geluk
hebben bij het vinden van jouw jurk, maar het kan ook pas na een x-aantal keer.

* Maak een moodboard aan van welke sti j l  jurk je wil; wil je een prinsessenjurk, of eerder een
korte jurk of met een lange sleep?

* Wil je een specifiek merk? Check dan of de winkel deze jurken ter beschikking heeft. 

* Bekijk de social media van de winkels, stel al een aantal vragen, lees de reviews, ... 
Ben je helemaal overtuigd, maak de afspraak en waan je in het TLC-programma "Say Yes to 
the dress" bij jouw bezoek aan de winkel.

* Wie neem je mee naar de winkels? Neem niet te veel mensen mee, maar toch zeker jouw
mama, jouw getuige, beste vriendin en misschien schoonzus- en mama.
Die keuze is helemaal aan jou! 

Liesbeth Engelen



KOSTUUM

De mannen gaan meestal 6 maanden op voorhand ki jken voor hun kostuum. Zij kunnen
nadenken over het volgende:

* Welke stijl wil je? Echt strak in het pak of mag er een hoekje af zijn, casual,...

* Wil je dat jouw vest of gilet een mooie voering heeft en er de trouwdatum en namen van
jull ie in gezet moeten worden? Dit kan in de kraag of aan de binnenkant waar je nog een
apart zakje hebt.

* Wil je een das of een strik?

* Wil je manchetknopen?
Deze kunnen ook gepersonaliseerd worden. 

* Wil je geklede schoenen of eerder mooie sneakers?

De keuze is aan jou en ook aan wie je meeneemt: jouw broer, jouw (schoon)vader, beste
vriend,... Maak er net zoals jouw bruid een leuke dag van! 

Liesbeth Engelen



Wat met jul l ie kinderen of neefjes/nichtjes en jul l ie dierbare viervoeter op jull ie huwelijk? 

Geef hen een rol ,  zodat ze heel enthousiast zijn dat ze ook iets mogen doen in plaats van
maar te zitten:

* Bloemblaadjes strooien;

* Bloemenmeisje of net voor de bruid wandelen 

* Voor de bruidsjongen een signalisatiebord met ‘Here comes the bride’

* Ringen dragen;

* Handtekening laten zetten op een zelfgemaakte oorkonde dat ze ook getuige zijn;

* ... 

* Of geef jul l ie trouwe viervoeter de functie om de ringen te komen brengen door deze 
rond zijn halsband te doen of het doosje te dragen (op voorhand oefenen is de boodschap).

BRUIDS-
KINDJES

Kobe Vanderzande



TAFELSTYLING

Op jull ie huwelijk wil len jul l ie dat de tafels mooi gedecoreerd en gedekt zijn met servies,
servetten, bestek, kandelaars, bloemen,... in de sti j l  die jul l ie wil len. 

Dit kan zowel door het zaalpersoneel gedaan worden of een wedding planner/wedding 
stylist kunnen hierbij ook helpen. Oog voor detail is hierbij heel belangrijk. 

Een tip is het gebruik van een moodboard op Pinterest. Op deze manier hebben de wedding
planner/wedding stylist een goed zicht op welke sti j l  jul l ie wil len en welk materiaal nodig is. 

Pure weddings



Ook bij al deze tips kan ik jul l ie als wedding planner helpen.
Kijk voor meer inspiratie op pureweddings.be of via social media
@pureweddingsbe

Jull ie kunnen mij ook alti jd contacteren via annick@pureweddings.be of even
bellen naar +32 472 55 64 09


