
Tijd Activiteit/ taak Verantwoordelijke Opmerkingen
Begin- en eindtijd Wat gaat/moet er 

gebeuren?
Wie is de uitvoerder/
verantwoordelijke?

Wat mee te nemen? Waar op te
letten?

Ochtendplanning
Opstaan Hoe laat moet je je wekker 

zetten?
Ontbijten Probeer ondanks de spanning 

toch iets te eten naar binnen te 
krijgen.

Visagie en haar Visagist en/of kapper Hoe lang heeft de visagist 
nodig?

Trouwjurk 
aantrekken (+ 
accessoires)

Hoe lang deed je over het 
aantrekken van je jurk in de 
winkel? Tel hier nog een half 
uurtje bij op.

‘Eerste ontmoeting’ 
bruidspaar
Fotoshoot Fotograaf Hoe lang gaat de shoot duren? 

Vergeet de eventuele reistijd 
niet op te nemen in het 
draaiboek.

Boeket en corsages 
ophalen

Ceremoniemeester

Naar de trouwlocatie Chauffeur Plan dit zo ruim mogelijk, 
verkeer is namelijk 
onvoorspelbaar.

Middagprogramm
a

Aankomst bij de 
trouwlocatie
Corsages uitdelen Ceremoniemeester
Ceremonie Ambtenaar Wettelijk huwelijk. Zorg dat 

jullie de benodigde documenten
mee hebben.

Privé tijd/ opfrissen De hele dag zullen jullie met van
alles en nog wat bezig zijn, het 
is dus wel fijn als je even een 
half uurtje tijd voor elkaar hebt. 
Probeer hier ook even wat te 
eten.

Eventuele reistijd 
naar andere locatie

Chauffeur

Receptie Felicitaties, aansnijden 
bruidstaart en groepsfoto’s. Een
gemiddelde receptie duurt 1,5 
tot 2,5 uur.

Diner Catering Een trouwdiner duurt 
gemiddeld 2 tot 2,5 uur.

Privé tijd/ opfrissen Neem tussen het diner en het 
feest even een half uurtje de 
tijd om op te frissen.



Klaarzetten licht en 
geluid

Trouwfeest dj Hoe lang heeft de trouwfeest dj 
nodig om alles klaar te zetten? 
Heeft de locatie zelf al een 
geluidsinstallatie?

Avondprogramma
Felicitaties van 
avondgasten

Afhankelijk van het aantal 
gasten kan je hier een half uur 
voor rekenen.

De openingsdans Trouwfeest dj Zorg dat de dj ruim voor de 
trouwdatum weet welk 
nummer jullie voor de 
openingsdans in gedachten 
hebben.

Late-night snack Verzorgt de catering ook een 
hapje tijdens het feest?

Einde trouwfeest Het is een lange dag geweest, 
dus ga er maar niet vanuit dat 
het feest tot diep in de nacht 
door gaat. De meeste 
trouwfeesten duren tot 00:00 of
01:00 uur.


