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Graag inspireren we jullie, met inachtneming van de huidige situatie en alle maatregelen, hoe

jullie juist nu een prachtige bruiloft kunnen vieren. We geven jullie goede en leuke tips en laten

creatieve oplossingen zien om jullie bruiloft tot een geweldige dag te maken.

We begrijpen namelijk heel goed dat jullie je huwelijk willen laten doorgaan zoals jullie het

bedacht hebben. Bijvoorbeeld omdat de gekozen datum voor jullie speciaal is, er een

kinderwens is of misschien een zwangerschap. Ook kan het zijn dat jullie vanuit religieuze

overwegingen niet willen wachten, of vanwege dierbaren die er misschien volgend jaar niet bij

kunnen zijn. Wat de reden ook is, wij begrijpen jullie behoefte aan verbinding en liefde heel

goed, juist nu!

Met een geweldig team van creatieve trouwbrancheprofessionals hebben we enthousiast aan

dit inspiratiedocument gewerkt. Wij zijn van mening dat, ook al zijn er diverse maatregelen, een

huwelijk in deze tijd heel intiem, warm en bijzonder kan zijn. Met de mensen die echt dichtbij

jullie staan, kunnen jullie de liefde immers altijd vieren. We nemen jullie mee langs alle

momenten van jullie schitterende trouwdag.

Inspiratiedocument
Trouwbranche

Aan het einde van dit document kunnen jullie de checklists vinden voor
de afstemming met jullie favoriete leveranciers.



Onderstaande ideeën en tips kunnen wijzigen op het moment dat de overheid nieuwe maatregelen of versoepeling van de maatregelen aankondigt. Wij proberen het inspiratiedocument regelmatig te updaten. Aan

de datum bovenaan kunnen jullie zien of jullie de meest up-to-date versie hebben. Deze datum kunnen jullie dan vergelijken met de datum van de nieuwe persconferentie. Tevens kunnen trouwlocaties of

gemeentes individueel afwijken van de maatregelen, dus check dit goed bij jullie trouwlocatie.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele foutieve informatie in dit document. Zie je iets in het document wat aangepast zou moeten worden, neem dan contact op met één van de

leveranciers die mee heeft gewerkt aan dit document.

Disclaimer



Juist nu is een weddingplanner of professioneel ceremoniemeester van grote meerwaarde, omdat zij/hij alles tot in de puntjes kan

uitwerken en uitvoeren voor jullie . Hij/zij neemt dan ook de communicatie met de leveranciers en locatie(s) op zich. Op deze manier

kunnen jullie alles loslaten en vooral genieten. Voor jullie gasten is dat ook heel fijn omdat ze altijd van A naar B worden geleid op een

leuke, fijne en heldere manier!Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus 
nibh aliquet, porttitor ligula justo libero vivamus 
porttitor dolor, conubia mollit. 

! Heldere communicatie voorafgaand aan- en tijdens de dag

is nu nog belangrijker! Zie verderop de checklist wat je niet

mag vergeten.

! Geef de gasten een leuk entrée cadeautje, bijv. een flesje

hand sanitizer of vochtige doekjes met een leuke quote op

een kaartje.

! Maak een wedding app of wedding website waardoor jullie

gasten ook last minute informatie kunnen ontvangen over

bijvoorbeeld parkeren, aankomst & waar ze moeten zitten

tijdens de ceremonie of het diner.

! Geef stellen of gezinnen leuke gekleurde polsbandjes,

gekleurde lintjes of gepersonaliseerde corsages, zodat

voor iedereen duidelijk is wie er bij elkaar horen.

! Leveranciers kunnen ook gepersonaliseerde shirts

dragen met een leuke quote erop zodat iedereen de

veilige 1,5 meter (1,5 m) afstand hanteert.

! Zorg er voor dat er her en der op de locatie hand

sanitizers staan voor jullie gasten en jullie leveranciers.

Voordat we jullie meenemen in de verscheidene onderdelen van de dag,  willen we jullie graag wat algemene 

tips meegeven:

Tips



Goed nieuws: per 11 mei mogen de contactberoepen voor persoonlijke verzorging hun

werk weer oppakken. Dat betekent dat jullie weer gebruik kunnen maken van de kennis

en kunde van jullie favoriete haarstylist en visagist. Zorg ervoor dat de getting ready

plaatsvindt in een ruimte die groot genoeg is om goed te kunnen bewegen voor iedereen

die bij de voorbereidingen aanwezig zijn met inachtneming van de 1,5 m. Denk aan de

fotograaf, videograaf, haarstylist/visagist, jijzelf en wellicht een dierbare die je gezelschap

houdt, je van drankjes voorziet en helpt met aantrekken van je trouwkleding.

Zie verderop de checklist met wat je zeker niet mag vergeten.

Getting ready!



First Look
Jullie zijn zover, jullie kunnen elkaar voor het eerst als bruid en bruidegom gaan zien! Als alleen de fotograaf en/of videograaf erbij zal/zullen

zijn kunnen jullie alles loslaten, want zij blijven met gemak op afstand.

! Wanneer jullie een trouwauto gehuurd

hebben, controleer of je misschien zelf

mag rijden, zo zitten jullie als bruidspaar

samen in de auto.

! Mag er niet zelf gereden worden, dan is

een auto met een scherm of een

limousine/koets (dan zit de chauffeur/

koetsier verder van jullie af) een goed

alternatief.

! Of rijd zelf en kleed jullie eigen auto mooi

aan met een bloemstuk of strik.

En dan op weg!



Wanneer jullie samen met de fotograaf en/of videograaf op pad zijn voor een intieme

shoot, zal je iets minder geconfronteerd worden met de huidige maatregelen. De

fotograaf en/of videograaf kan door het gebruik van diverse lenzen altijd voldoende

afstand bewaren.

Help elkaar tijdens de shoot, zodat jullie kleding goed zit. Denk hierbij aan een eventuele

sluier die goed ligt of een pak dat recht zit. Geniet van dit momentje samen. Ontspan en

laat jullie professionals het werk doen. Zo krijg je een prachtige reportage.

De Fotoshoot



! Zorg voor een mooie routing voor de gasten van de parkeerplaats naar het

ontvangst. Met routing bedoelen we de route die jullie gasten afleggen van A naar

B met het doel om ervoor te zorgen dat er geen opstoppingen komen en het

verplaatsen soepel verloopt. Dit geeft duidelijkheid en rust, zodat jullie gasten zich

geen zorgen hoeven te maken. Werk bijv. met houten wegwijzerborden,

lampionnen of lantaarns.

! Maak een ontvangsttafel met drankjes en iets lekkers. Bediening kan eventueel bij

deze tafel staan, wanneer de tafel iig 1,5 m breed is.

! Denk ook aan een gereguleerde binnenkomst (vanaf de parkeerplaats of bij de

ingang). Maak bijvoorbeeld gebruik van een parkeerwachter of laat je

ceremoniemeester/weddingplanner bij binnenkomst het ontvangst reguleren.

! Deel de plattegrond van de dag d.m.v. een vooraf ontworpen routekaart die je op

de dag zelf overhandigt aan iedereen. Tevens kunnen jullie ook de

ceremonieseating en dinerseating erin verwerken. Zie verderop in de checklist wat

belangrijk hierbij is.

Parkeren & Ontvangst 
op locatie

Met leuke wegwijzers kan gemakkelijk de looproute aangegeven worden van de ene naar de
andere plek!



Bekijk op de volgende pagina een paar leuke ideeën
voor verschillende opstellingen voor de ceremonie.

! Huwelijksvoltrekkingen die binnen plaatsvinden, zijn op dit moment toegestaan met maximaal 30 personen (dit is exclusief jullie leveranciers en

personeel, maar inclusief alle kinderen ongeacht de leeftijd, alleen baby’s zijn hierop een uitzondering). Op voorwaarde dat: de aanwezigen 1,5

meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen.

! Vanaf 1 juli (onder voorbehoud) zijn huwelijksvoltrekkingen binnen toegestaan met maximaal 100 personen (dit is exclusief jullie leveranciers en

personeel, maar inclusief alle kinderen ongeacht de leeftijd, alleen baby’s zijn hierop een uitzondering). Ook weer op voorwaarde dat: de

aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen.

! Voor een buiten huwelijk geldt momenteel geen beperking in het aantal gasten. Raadpleeg de locatie voor de exacte aantallen die zij toestaan,

zij mogen zelf wel beperkingen in acht nemen!

! In sommige gemeenten moeten genodigden 1,5 m afstand behouden tijdens de ceremonie, echter in andere gemeenten mag je als stel en gezin

wel bij elkaar zitten. Jullie als koppel mogen gelukkig altijd bij elkaar zitten. Check dit dus goed bij de gemeente waar jullie trouwen. Meestal

weet jullie trouwlocatie dit ook en hebben zij nauw contact met de afdeling burgerzaken van de betreffende gemeente.

Het moment waar jullie al die tijd naar uit hebben gekeken. Jullie gaan tegenover jullie naasten volmondig “ja” zeggen

tegen elkaar. Tijd om de liefde te vieren!

Bij deze een opsomming van wat wel en niet mag op dit moment:

Het is zover: de ceremonie!



Ceremonie-opstellingen

Kleine groepjes stoelen bij elkaar per stel, gezin en eventueel
groepje vrienden.

Variatie in hoogte en afstand door bijv. gewone stoelen, krukken
en statafels te gebruiken.

Iedere gast een eigen stoel op 1,5 m afstand.



! Laat een livestream verzorgen voor gasten die er niet bij kunnen zijn en richt speciaal

het woord even aan hen.

! De kus mag natuurlijk altijd, geen restricties ;-)!

! Hét tekenmoment: vaak helpen trouwambtenaren jullie hierbij zodat jullie en jullie

getuigen wel echt op de juiste plek tekenen. Zij/hij kan jullie nu helpen door gebruik

te maken van:

! Gepersonaliseerde mini post-its op de plek waar diegene mag tekenen.

! Een mooie bloem of laserpennetje om de juiste plek aan te wijzen (let op

deze laatste werkt bij flinke zon niet zo goed).

! Een plastic insteekhoes waarbij de ruimte waar getekend mag worden

uitgesneden is.

! Zorg ook voor eigen gepersonaliseerde zwarte pennen voor iedereen die

gaat tekenen: 1 x bruidspaar, 1 x trouwambtenaar en 1 per getuige. Meteen

een leuk cadeautje!

Tips & Ideeën
voor de ceremonie



Felicitaties, taart & borrel!
Nu jullie officieel getrouwd zijn, willen de gasten jullie uiteraard graag feliciteren. Het is natuurlijk heerlijk om samen te

proosten, taart aan te snijden en te borrelen. We geven jullie een aantal alternatieven, zodat jullie ook deze momenten op

jullie trouwdag op een leuke manier vorm kunnen geven.

• Vanaf 1 juni mag de horeca weer open met maximaal 30 personen (exclusief

personeel) en met inachtneming van 1,5 m afstand.

• Vanaf 1 juli (onder voorbehoud) wordt dit aantal verruimd van 30 naar 100

personen.

Er zijn legio mogelijkheden voor het in ontvangst nemen van de felicitaties:

• De gasten kunnen het bruidspaar toezingen.

• Alle gasten kunnen een eigen mini flesje bubbels openen en inschenken.

• Er kan op afstand geproost worden door het glas te heffen naar elkaar.

• Mocht je toch de glazen willen laten klinken, kies dan voor mooie stokjes waarin je

je glas hangt. Op die manier blijf je 1,5 m uit elkaar.

Wanneer mag vooralsnog wat?



Het Proostmoment

Mocht je toch de glazen willen laten klinken, kies dan voor mooie stokjes waarin je je glas hangt. Op die manier

blijf je 1,5 m uit elkaar.

Het glas heffen naar elkaar kan natuurlijk van dichtbij, maar ook met de hele groep van een afstand. Op die

manier kan er toch geproost worden en het bruidspaar gefeliciteerd worden door de hele groep.



Een borrelplank met heerlijke hapjes of zoetigheden.

! Taart aansnijden:

• Jullie kunnen ervoor kiezen om het bovenste stukje van de taart aan te snijden. Vervolgens kan vanuit de keuken gewerkt worden met

sheet cakes (relatief simpele taarten) zodat alles al hygiënisch achter de schermen is aangesneden.

• Of je kunt er ook voor kiezen om de gasten (per gezin/koppel/single) een plankje te geven met daarop allemaal lekkere zoetigheden.

• Uiteraard kan de keuken ook de gehele taart nadat jullie hem hebben aangesneden, achter de schermen netjes aansnijden en

‘serveren’ aan jullie gasten.

• Maak vaste zit- & staplekken voor de gasten per gezin/koppel/single(s).

! Door het plaatsen van ronde tapijttegels her en der kun je ook de 1,5 m afstand weergeven.

! Voor een makkelijke communicatie gedurende de dag is het aan te raden om een draagbare geluidsinstallatie met microfoon mee te nemen

waardoor jullie (professionele) ceremoniemeester meteen het woord tot iedereen kan richten. Wel zo handig.

! Hapjes:

• Zorg dat iedereen een leuke borrelplank met hapjes erop krijgt. Dit kan al klaar staan of gasten halen dit voor hun ‘gezin’ op bij een

uitgiftepunt.

• Indien jullie graag willen dat het eten geserveerd wordt, kunnen jullie gebruik maken van een stevige houten pizzaplank. Dit zorgt voor

voldoende afstand. Zorg wel dat catering personeel meegenomen wordt in de routing, zodat ze genoeg afstand kunnen houden.

• Of een leuke houten trolley van waar de gasten geserveerd kunnen worden.

Taart, borrel & toost



Een leuke houten trolley met drankjesbar, geheel
gestyled en automatisch zorgend voor de veilige 1,5 m.

! Drankjes:

• Je kunt nog steeds met een bar werken. Deze zal iets groter opgezet moeten worden als er meer gasten zijn en er dus ook meer

bediening nodig is. De rand van de bar kan dan 1,5 m zijn zodat er genoeg afstand behouden kan worden.

• Of hoe leuk is het als gasten een eigen “bucket” hebben met ijs en daarin allemaal lekkere flesjes drinken met rietjes en een

flesopener: “Suit Yourself”.

• Houd er rekening mee dat bediening niet overal tussendoor kan lopen om de lege glazen op te ruimen. Zorg in dit geval dat gasten

hun lege glazen op afzettafeltjes kunnen neerzetten.

• En natuurlijk kan personeel ook met een leuke houten trolley rondlopen om drankjes te serveren en lege glazen op te halen.

Uiteraard alleen indien er genoeg ruimte is.

! Gastenboek: Regel voor iedereen een eigen persoonlijke pen óf zorg dat iedereen bij de uitnodiging al iets krijgt wat ze in kunnen vullen (bijv.

met leuke vragen om te beantwoorden) en meenemen.

• Een photobooth kan nog steeds, maar dan is het handig dat er iemand bij staat die het scherm steeds schoonmaakt na gebruik.

Props gebruiken is wel wat lastiger i.v.m. hygiëne.

! Groepsfoto’s: Veel bruidsparen willen groepsfoto’s laten maken tijdens hun trouwdag. Dit is natuurlijk iets lastiger op 1,5 m, zeker de grote

groepsfoto. Kijk van te voren of jullie locatie genoeg plek hiervoor heeft en laat anders de grote groepsfoto vervallen en kies voor kleinere

groepen. Ook kun je er voor kiezen om alle gasten per gezin of stel of los persoon op de foto te laten gaan. In een eventueel trouwalbum kun

je deze mensen weer “bij elkaar plaatsen”.



Het Diner
Van een mooie dag vol emoties, krijgen jullie gasten vast trek. Tijd voor het diner. En heerlijk tafelen kan zelfs nu ook prima. Momenteel (vanaf

1 juni) met 30 personen incl. bruidspaar en vanaf 1 juli met 100 personen. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de locatie en rekening

houdend met wat mag binnen de betreffende gemeente.

De seating (opstelling van waar de gasten zitten) kan door

middel van een mooi bord aan de gasten gepresenteerd

worden. Jullie (professionele) ceremoniemeester zal hen

helpen de juiste plek te vinden en ervoor zorgen dat het ‘aan

tafel gaan’ soepel verloopt zonder botsingen. En zo kan

iedereen 1 voor 1 naar hun tafel begeleid worden.

Seating



Een menu- en of drankenkaart op tafel zorgt ervoor dat
de bediening minder hoeft uit te leggen.

! Er kunnen meerdere verschillende opstellingen gemaakt worden voor het diner. Gasten uit één huishouden mogen gezellig bij elkaar zitten.

• Het kan bijv. met 1 lange tafel, waarbij de tafels ook 1,5 m breed zijn waardoor gasten tegenover een ander gezin, koppel of single kunnen

zitten, zodat er wel gezellig gepraat kan worden.

• Daarnaast kan een bistrosetting ook, zoals vele restaurants gaan doen met een uitgiftetafel in het midden. Als de tafels sowieso 1,5 m breed

zijn dan kan er ook gemixt en gematcht worden, zodat niemand alleen zit. Een singles tafel maken is dan ook een leuk idee: “Van een bruiloft

komt een bruiloft” zeggen ze wel eens.

• Een mooi uitgeserveerd diner is in deze ook een goede optie. De bediening kan de gerechten op een bijzettafel plaatsen waar de gast het bord

dan weer vanaf kan pakken.

! Drankjes kunnen ook via een uitgiftetafel geserveerd worden, of jullie kunnen kiezen voor een mooie bar met een rand van 1,5 m.

• Eventueel kan men ook bestellingen laten plaatsen middels een WhatsAppgroep.

! Zet op elke tafel een menu- en/of drankenkaart, zodat de bediening zo min mogelijk hoeft uit te leggen.

! Speeches: Als jullie een videograaf hebben geboekt voor jullie dag, dan wil diegene vaak een audio opname maken voor de film d.m.v. een

reversmicrofoon. Laat jouw videograaf dan op afstand uitleggen hoe diegene het op moet spelden. Na gebruik wordt deze weer gedesinfecteerd voor de

volgende spreker. Idem v.w.b. de microfoon waar de spreker in praat (eventueel kan deze ook op een verlengstok aangereikt worden).



Ook hier kan livemuziek heel erg waardevol zijn. Denk bijv. eens aan een hip diner dansant. De band of

DJ die jullie voor de avond hebben geboekt denkt hier vast en zeker graag in mee. Geniet van een

heerlijk meergangendiner, terwijl een divers aanbod aan entertainment zorgt voor een mooie opbouw

van de avond. Tussen de gangen door kunnen er kleine dansmomenten worden ingevoegd en dé

openingsdans hoeft niet te ontbreken!

Zorg dat er genoeg ruimte is. Afstanden kunnen aangegeven worden door te werken met vlakken op een

verlichte dansvloer. Denk ook aan de mogelijkheden buiten,. Wellicht is daar meer ruimte. Houd wel

rekening met eventuele geluidsoverlast. Per locatie zijn er verschillende afspraken gemaakt over hoeveel

geluid (dB) er in de avond buiten mag zijn, dus check dat goed bij jullie trouwlocatie.

Muzikale tip



! Verdeel de dansvloer in diverse verlichte dansvlakken: stellen en gezinnen mogen op hetzelfde kleurvlak staan!

! Vraag verzoekjes aan via WhatsApp en presenteer dit op een groot scherm. Hier zijn leuke apps voor en jullie DJ denkt graag met jullie

mee.

! Wel eens aan een silent disco gedacht? Iedereen krijgt een eigen koptelefoon op en het is overal feest, en niet dus alleen voor de DJ of

bij het podium van de band! Zo kun je het feest over meerdere ruimtes verspreiden en kun je dus qua aantallen wat meer alle kanten

op.

! Open een BOB-bar! Wanneer de gasten overheerlijke, maar alcoholvrije cocktails drinken, kunnen zij beter hun grenzen bewaken.

! Wil je helemaal creatief omgaan met de huidige maatregelen, kies dan voor een ‘Mondmask Masquee’! In plaats van Venetiaanse

maskers kunnen de gasten een mooi mondmasker dragen. Net als in het OV zullen er tijdens het feest situaties zijn waarbij de 1,5 m

lastiger te handhaven zijn en dan kan een mondmasker extra bescherming bieden. Dit zou alleen kunnen indien het toegestaan is om

dichter bij elkaar in de buurt te komen mét mondmasker.

Natuurlijk willen jullie de dag afsluiten met een knallend feest! Zoals het er nu naar uitziet, zal dat met gepaste

maatregelen, ook kunnen als de horeca open gaat op 1 juni (uiteraard met inachtneming van de 1,5 m afstand

en de aantallen van 30 tot 1 juli en daarna met 100 personen). Denk eens aan de volgende opties:

Het Feest!



! Het gooien van het boeket. Dit kan ook prima met inachtneming van de 1,5 m afstand. Een

alternatief kan zijn door middel van het binden van lintjes aan je bruidsboeket en de single ladies

staan helemaal rondom jou als bruid. Als bruid knip je de lintjes door en diegene die overblijft

‘vangt’ het boeket en wordt de volgende bruid. Volgens de traditie dan ;-).

! Willen jullie liever het feest op een ander moment geven waarin er geen 1,5 m afstand behouden

hoeft te worden. Zorg er dan voor dat je de DJ of band die je voor de avond hebt geboekt betrekt

bij het dagprogramma. Hoe leuk is het als de zangeres van de band nu tijdens de ceremonie zingt

en strakjes op het feest met de hele band op het podium staat.

! Zoals aan het begin van de dag de aankomst gecoördineerd moest verlopen, zal dat aan het einde

van de avond ook zo gaan. Er zijn zoveel leuke opties om de gasten volgens de richtlijnen te laten

vertrekken, denk hierbij bijv. aan een sterretjes haag op 1,5 m afstand!



Weddingplanner het Bruidsmeisje: www.hetbruidsmeisje.nl Fotografen Mon et Mine: www.monetmine.nl Locatiemanager & sfeercateraar Heerlijk & Hecht: www.heerlijk-hecht.nl 

Muzikaal entertainmentbureau LoveSound: www.love-sound.nl Weddingplanner Frederiek Klop: www.frederiekklop.nl Muzikaal entertainmentbureau Swinging.nl: www.swinging.nl 

Trouwambtenaar Joanne Trouwt: www.trouwambtenaarjoanne.nl Filmers Bruidbeeld: www.bruidbeeld.nl Weddingplanner & Stylist Best Day Ever Events: www.bestdayeverevents.nl

Met dank aan
Dit inspiratiedocument, als voorzet voor een op maat gemaakt protocol voor jullie bruiloft, is tot stand gekomen door een geweldig team van 
trouwbrancheprofessionals!

http://www.hetbruidsmeisje.nl/
http://www.monetmine.nl/
http://www.heerlijk-hecht.nl/
http://www.love-sound.nl/
http://www.frederiekklop.nl/
http://www.swinging.nl/
http://www.trouwambtenaarjoanne.nl/
http://www.bruidbeeld.nl/
http://www.bestdayeverevents.nl/


Samenwerking styled shoot:

Planning & Organisatie: www.bestdayeverevents.nl | 

www.hetbruidsmeisje.nl | www.frederiekklop.nl

Fotografie: www.monetmine.nl

Bloemstylist: www.bloemenservicenederland.nl

Bruidstaart & zoetigheden: www.sugarlipscakes.com

Drukwerk: www.maxcript.com

Film: www.bruidbeeld.nl

Haarstylist & visagist: www.bruidenbeautynederland.nl

Maatpak: www.rietbergh-trouwpakken.nl

Modellen: Wesley Nuis & Linda Hastrich

Mondkapjes: www.voilamakeitpersonal.com

Muzikaal entertainmentbureau: www.love-sound.nl | www.swinging.nl

Overnachtingslocatie t.b.v. de voorbereidingen: www.hetraatshuisje.nl

Ringen: www.ringsoflove.nl

Sfeercatering: www.heerlijk-hecht.nl

Stylist: www.bestdayeverevents.nl

Trouwambtenaar: www.trouwambtenaarjoanne.nl

Trouwjurk: www.trouwenmetdonna.nl

Trouwlocatie: www.dehazelhof.nl

T-shirts: www.foryourwedding.eu



! Regels: Check wat de regels zijn op jullie trouwlocatie, gesteld vanuit de gemeente en gebaseerd op de

capaciteit van jullie locatie.

• In sommige gemeenten moeten genodigden 1,5 m afstand behouden tijdens de ceremonie, echter

in andere gemeenten mag je als stel en gezin wel bij elkaar zitten. Jullie als koppel mogen overigens

gelukkig altijd bij elkaar zitten. Check dit dus goed bij de gemeente waar jullie trouwen. Meestal

weet jullie trouwlocatie dit ook en hebben zij nauw contact met de afdeling burgerzaken van jullie

gemeente.

• Goed weer / slecht weer scenario: Bespreek met jullie locatie en ceremoniemeester/

weddingplanner wat het goed en slecht weer scenario zal zijn. Trouwen jullie het liefste buiten? Kies

dan voor een realistische versie voor binnen of kies voor een tent buiten. Het voordeel van een tent

buiten, is dat je je niet aan de max aantallen hoeft te houden, mits de 1,5m realiseerbaar is

uiteraard!

! Hygiëne:

• Vraag of er sanitizers neergezet kunnen worden of regel het anders zelf.

• Overleg met de locatie wat de routine is voor het extra schoonhouden van de toiletten en of het

aantal toiletten toereikend is voor jullie gasten. Wellicht kan het inhuren van extra toiletten

noodzakelijk zijn.

! Ontvangst:

• Bespreek met jullie locatie en ceremoniemeester/weddingplanner hoe gasten gefaseerd naar

binnen kunnen komen, bijvoorbeeld d.m.v. een parkeerwacht die mensen aanwijzingen geeft

wanneer ze naar binnen kunnen gaan. Mocht de locatie geen eigen parkeerplaats hebben, laat jullie

ceremoniemeester/weddingplanner of iemand vanuit de locatie de aankomst vanaf de ingang van

de locatie reguleren.

Checklist: locatie en/of cateraar (1/2)
• Bespreek de routing gedurende de gehele dag.

! Ceremonie: Bespreek met de locatie wat de maximale capaciteit is voor jullie ceremonie. Dit kan

afhankelijk zijn van hoeveel stellen, gezinnen of singles er onder jullie gasten aanwezig zijn. Meet de ruimte

op en maak een plattegrond voor de ceremonie wat je nodig hebt. Denk daarbij aan:

• Gangpad moet breed genoeg zijn zodat je aan beide zijden genoeg ruimte behoudt tot je

gasten. Of kijk of je via een zijdeur/zijkant aan kunt komen lopen, zodat er geen breed gangpad

nodig is.

• Positie trouwambtenaar t.o.v. bruidspaar, gasten en leveranciers.

• Positie muzikant(en): mocht de opstelling iets te krap zijn, dan zou je hen ook aan de zijkant

kunnen positioneren. Let op: placeer ze niet aan de achterzijde want dan komt of het geluid van

achteren óf van voren maar daar staan de muzikanten niet, waardoor het een beetje een gek

gevoel geeft.

• Looproute fotograaf en/of videograaf.

• Zorg dat jullie getuigen vooraan zitten zodat ze makkelijk naar voren kunnen komen om te

tekenen.

• Opstelling camera’s als jullie voor een livestream gaan zodat ook gasten die er niet bij kunnen

zijn heerlijk mee kunnen genieten.

• En natuurlijk de plekken waar jullie geliefden mogen plaatsnemen zodat er een evenwichtige

opstelling ontstaat.

! Taart & Toost: Bespreek met de locatie hoe het aansnijden van de taart verloopt. Dit hangt mede af van de

keuze die jullie qua taart gemaakt hebben. Snijden jullie alleen het bovenste taartje aan en werken jullie

met sheetcakes of kiezen jullie voor een aansnijtaart en zoetigheden?



! Hapjes & drankjes algemeen: Bespreek wat de mogelijkheden binnen de locatie zijn en neem de leuke

tips & tricks van ons hierin mee. Wellicht heeft jullie locatie nog wel meer toffe ideeën!

! Diner:

• Bespreek wat de mogelijkheden binnen de locatie zijn en neem de leuke tips & tricks van ons

hierin mee voor de opstellingen, manieren van serveren en entertainment.

• Crew: Tijdens het diner zal ook jullie crew een hapje gaan eten. Bespreek met de locatie waar

dit zou kunnen met jullie aantal crewleden, zodat de 1,5 m wel in acht kan worden genomen.

En verspreidt het anders over meerdere ruimtes of shifts.

! Feest: Bespreek wat hierin mogelijk is op locatie met het oog op jullie wensen.

Checklist: locatie en/of cateraar (2/2)



! Communicatie: Betrek je ceremoniemeester/weddingplanner bij alle communicatie met je leveranciers

en de locatie(s).

! Back-up:

• Attendeer jullie weddingplanner erop dat hij/zij altijd een back-up regelt voor jullie trouwdag,

indien dit niet standaard geregeld is. Want ook hier geldt helaas dat men alleen mag komen

indien men klachtenvrij is. Het RIVM geeft duidelijk weer om welke klachten dit gaat, nl.

• Laat jullie ceremoniemeester/weddingplanner de leveranciers attenderen op het maken van

een back-up plan voor als zij onverhoopt klachten krijgen.

! Draaiboek:

• Laat je ceremoniemeester/weddingplanner extra tijd reserveren voor alle momenten in het

draaiboek. Heb je bijv. een videograaf en fotograaf, dan kost het meer tijd om tweemaal het

aankleed moment vast te leggen. Dit is alleen nodig indien de ruimte voor de voorbereidingen

erg klein is. Ook het verplaatsen van de gasten kost meer tijd nu mensen niet dicht op elkaar

mogen zijn.

• Maak samen met jullie ceremoniemeester/weddingplanner een duidelijk protocol voor de dag

zelf en verwerk dit in het draaiboek.

o Verloop van de gehele dag van begin tot einde en welke maatregelen hierbij van

belang zijn.

o De afspraken die met locatie gemaakt zijn betreft hygiëne maatregelen.

o De do’s en don’ts volgens de huidige richtlijnen.

Checklist: weddingplanner/ceremoniemeester (1/3)
• De op schaal uitgemeten en ingetekende plattegronden van:

o Routing:

" De route die jullie en jullie gasten moeten afleggen van begin tot eind:

parkeerplaats, ontvangst, ceremonie, toilet, rookplek, borrel, diner, feest

en exit. Bij jullie routing moeten jullie nog nadenken over de

voorbereidingen.

" De routing voor leveranciers en medewerkers van de locatie gedurende de

gehele dag (looppaden).

o De opstelling en seating (wie zit/staat waar) voor de ceremonie en het diner. Teken

de plek van je leveranciers hier ook in. De opstelling van het ontvangst, de borrel en

het feest.

o Inventariseer op welke momenten in welke ruimte hoeveel mensen aanwezig zijn,

zodat nooit het maximale aantal wordt overschreden conform de richtlijnen en wat

maximaal haalbaar is binnen de locatie.

o Werk uit welke ideeën en tips jullie willen gaan gebruiken voor jullie trouwdag en

verwerk dit samen met jullie ceremoniemeester/weddingplanner in het draaiboek:

" Communicatie:

# Weddingapp of weddingwebsite.

# WhatsAppgroep.

" Trouwvervoer:

# Zelf rijden.

# Chauffeur met glazen scherm.

# Alternatief: Koets of limousine.



• Ontvangst:

o Parkeerwacht of gereguleerde binnenkomst?

o Routing op locatie d.m.v. borden, lantaarns, lampionnen of gekleurde vlakken?

o Plattegrond met routekaart.

o Bedankjes bij het entree met sanitizers/vochtige doekjes.

o Markering wie bij wie hoort (per huishouden) d.m.v. lintjes, corsages of polsbandjes.

o Sanitizers her en der op locatie.

o Gepersonaliseerde shirts voor jullie leveranciers.

• Ceremonie:

o Livestream.

o Het tekenmoment:

" Ieder een eigen pen.

" Tekenen d.m.v.:

# post-its.

# insteekhoes.

# aanwijzen d.m.v. mooie bloem of laserpennetje.

• Felicitaties:

o Zingen.

o Alle gasten een eigen flesje bubbels knallen en daarmee proosten.

o Het glas heffen op afstand naar elkaar toe.

o Het klinken van de glazen d.m.v. mooie stokjes om de afstand te behouden.

Checklist: weddingplanner/ceremoniemeester (2/3)
• Taart:

o Bruidstaart met sheetcakes.

o Bruidstaart met plankjes zoetigheden voor ieder huishouden.

o Bruidstaart die verder in de keuken wordt aangesneden en uitgeserveerd.

• Borrel:

o Vaste sta- en zitplekken maken per huishouden.

o Ronde gekleurde tapijttegels her en der plaatsen voor markeren van de afstanden.

o Draagbare geluidsinstallatie met microfoon.

o Hapjes & drankjes:

o Werken met uitgiftepunten (bar & planken met borrelhapjes).

o Serveren d.m.v. houten trolley of stevige pizzaplank.

o Hapjes & drankjes staan al klaar per huishouden: “Suit yourself”.

o Afzettafeltjes voor lege glazen & planken.

o Gastenboek

o Voor iedereen een eigen pen (doe dit in het welkomsttasje).

o Van te voren met de uitnodiging iedereen een invulkaart toesturen.

o Groepsfoto’s



• Diner :

o Groot bord met de seating.

o Opstelling:

" Lange tafel waar alles al op klaar staat per huishouden.

" Bistrosetting met uitgiftetafel.

" Uitgeserveerd diner met bijzettafel.

o Menu en/of drankenkaart.

o Speeches & gebruik microfoon.

o Muziek & entertainment tijdens het diner.

• Feest:

• Verlichte dansvloer met vlakken.

• Silentdisco.

• Bob-bar.

• ‘Mondmask Masquee’.

• Gooien bruidsboeket:

• Iedereen op 1,5 m afstand.

• Doorknippen van lintjes waarbij alle ‘single ladies’ rondom staan.

• Het vertrekmoment

Checklist: weddingplanner/ceremoniemeester (3/3)



! Back-up: geregeld?

! Hygiënemaatregelen:

• Overleg met je haarstylist en visagist wat je fijn vindt qua gebruik mondkapje en/of

spatscherm. Dit is overigens vooralsnog niet verplicht, maar wij kunnen ons voorstellen

dat je dit wellicht prettig zult vinden. Kijk samen naar wat haalbaar en werkbaar is.

• Vraag naar de verdere hygiënemaatregelen die jouw visagist en haarstylist gebruikt.

Denk aan het regelmatig handen wassen en het desinfecteren van alle materialen die er

gebruikt worden.

! Draaiboek: Vraag of hij/zij extra tijd nodig heeft gezien de extra maatregelen en neem dit mee in

het draaiboek. Laat hem/haar weten wanneer je uiterlijk klaar moet zijn.

! Gebruik producten: Bespreek met je visagist welke vloeibare producten voor gebruik nieuw

moeten zijn en je dus bij hem/haar kunt kopen. Uit onderzoek blijkt dat de virussen alleen op

vloeibare producten overgedragen kunnen worden en niet via droge poeders. Dit zal dus iig je

lipstick en mascara zijn. Concealer of foundation wordt vaak vooraf op een schoon pallet

gemengd en vanuit daar aangebracht. Airbrush is nu ook uitermate geschikt.

Checklist: visagist en/of haarstylist



! Back-up: geregeld?

! Draaiboek: Bespreek alle elementen van de dag, van de voorbereidingen tot het einde van de dag:

• Loop samen het draaiboek door.

• Hoe zien de voorbereidingen eruit: wanneer en waar vinden deze plaats, wie is erbij en hoeveel

ruimte is er. Is de ruimte toereikend voor de aanwezigheid van je fotograaf én videograaf of

moeten ze elkaar afwisselen. Dit heeft invloed op de tijd wanneer ze het beste kunnen

arriveren.

• Wat is de routing voor de fotograaf/videograaf?

• Ceremonie:

• Zorg ook voor een looppad vooraan bij de ceremonie voor jullie

foto/videograaf zodat zij 1,5 m afstand van jullie, de gasten, de

trouwambtenaar en de muzikanten kunnen behouden.

• Hebben jullie een fotograaf en videograaf geboekt mét second shooter.

Zorg dan dat 1 fotograaf en videograaf ín de ceremonie setting staat,

maar de ander buitenom de foto’s maakt.

• Fotograaf: Wensen t.a.v. groepsfoto’s.

• Videograaf: Speeches & gebruik audio

Checklist: fotograaf en/of videograaf



! Back-up: geregeld?

! Draaiboek: Bespreek het verloop van de ceremonie:

• Routing van jullie als bruidspaar (entree & wegloop moment), de gasten en

crew.

• Opstelling & seating: wie zit/staat waar?

• Planning van de gehele ceremonie. Denk ook aan eventuele extra sprekers, hoe

de ringen worden gebracht, het tekenmoment en extra intermezzo’s.

• Denk bij het tekenmoment aan:

• Pennen voor iedereen (met zwarte inkt).

• Plastic insteekhoes met uitsnede voor handtekeningen.

• Post-its die aangeven wie waar moet tekenen.

• Aanwijzen plek van tekenen d.m.v. lange bloem of laserpennetje.

Checklist: trouwambtenaar



! Back-up: geregeld?

! Opstelling:

• Hoeveel ruimte hebben jullie muzikanten nodig per onderdeel van de dag?

• Zijn er muzikanten uit hetzelfde huishouden of moeten ze allemaal onderling ook 1,5 m afstand houden?

! Aantal personen aanwezig:

• Met hoeveel personen zullen zij komen en van wanneer tot wanneer zijn zij aanwezig? Het is verstandig om het aantal

bandleden altijd te overleggen met de locatie en te vragen of zij hier bepaalde richtlijnen in hanteren.

• Eventueel zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden daar de ruimte waar jullie het willen houden, ondanks

wat er mogelijk is qua maximum aantallen (excl. personeel), toch niet toereikend is qua oppervlakte. Overleg goed

met de locatie en de band hoeveel m2 de band nodig heeft en met hoeveel personen zij komen, en wat dat voor

consequenties heeft op de locatie.

• Tip: Mochten jullie bijvoorbeeld een hele gave grote band hebben geboekt voor jullie feest, maar is het

onhaalbaar om een feest te vieren op jullie locatie, vraag ze dan om in een kleiner ensemble te komen

gedurende de ceremonie, borrel of diner. En als jullie het feest dan volgend jaar wel extra groot gaan vieren,

hoe leuk is het dan dat zij weer terug kunnen komen

! Opbouw & afbouw: Hoeveel tijd hebben ze hiervoor nodig zodat zij ook de 1,5 m afstand goed kunnen bewaren.

! Crewruimte: Is er ook genoeg plek voor de muzikanten om met de crew mee te eten? Of moeten zij op een ander moment eten?

! Kleedruimte: Mochten jullie een band hebben geboekt die een kleedruimte nodig heeft, check dan ook met de locatie dat hier

een plek voor is die groot genoeg is om de 1,5 m in acht te houden. Verspreid ze anders over meerdere ruimtes.

Checklist: muzikant(en)/entertainment



! Opstelling:

• Vraag je (bloem)stylist om mee te denken over toffe opstellingen rekening houdend met de huidige

maatregelen. Veel creatieve oplossingen zijn mogelijk.

• Bloemen en styling kunnen een enorme impact hebben op het gevoel van afstand. Juist nu is een fijne en

intieme sfeer zeer belangrijk. Door het gebruik van mooie elementen lijkt alles één geheel i.p.v. losse

elementen. Denk bijv. aan het plaatsen van schitterende bloemstukken of lantaarns naast de stoeltjes bij het

gangpad van de ceremonie, waardoor deze minder breed lijkt. Bloemstukken tussen de dinertafels zorgen er

ook voor dat de afstanden gevoelsmatig kleiner lijken.

! Hygiëne: Willen jullie de stoeltjes voor de ceremonie of andere spullen gedurende de dag hergebruiken, zorg dat je stylist

(indien mogelijk i.v.m. het maximale aantal gasten) of de locatie deze dan tussendoor schoonmaakt.

Checklist: (bloem)stylist



! Gezondheid: Zorg ervoor dat gasten alleen komen als ze echt geen klachten hebben zoals

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts.

! Draaiboek: Stuur vooraf een helder, kort en bondig draaiboek met jullie protocol op maat naar de

gasten toe. Hierin staat wat ze kunnen verwachten (welke maatregelen hebben we getroffen), aan welke

richtlijnen ze zich moeten houden, wat de seating zal zijn en de routing van de dag.

! Communicatie: Communiceer de wedding app of wedding website met jullie gasten en stuur ze de dag

voor de bruiloft nog even een reminder voor de laatste updates. Dubbelcheck dat ze niet komen als ze

klachten hebben.

! Hygiëne: Laat iedereen op jullie trouwdag regelmatig zijn/haar handen wassen, geen handen schudden

en 1,5 m afstand van elkaar houden.

Checklist t.a.v. communicatie naar de gasten


