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Richtlijnen voor deelname aan de Open Toptrouwlocatie Route 

Wat leuk dat jullie meedoen aan één of meerdere Open Toptrouwlocatie Routes in 2017. Graag informeren wij jullie over de 

richtlijnen die wij hanteren bij deelname aan de Open Toptrouwlocatie Route. 

Waarom deze richtlijnen? Tijdens de Open Toptrouwlocatie Route kunnen alle aanstaande bruidsparen inspiratie opdoen en op 

een laagdrempelige manier op zoek gaan naar hun droomlocatie. Door het opstellen van richtlijnen creëren wij uniformiteit 

tussen alle verschillende locaties. De kwaliteit van de Open Toptrouwlocatie Route blijft gewaarborgd en draagt op deze manier 

bij aan meer bruiloften op jullie locatie. 

Wat verwacht het bruidspaar tijdens de Open Toptrouwlocatie Route? 

• Bruidsparen zoeken bij elke locatie die zij bezichtigen naar herkenning van de Open Toptrouwlocatie Route. Door 

duidelijk aan te geven dat jullie meedoen, wordt de onzekerheid bij de bruidsparen weggenomen. 

• De eerste indruk is enorm belangrijk. Door een warm en goed ontvangst voelt het aanstaand bruidspaar zich meteen 

welkom. Voldoende personeel is hiervoor essentieel. 

• Bruidsparen komen om sfeer te proeven en zien graag de mogelijkheden die de locatie biedt tijdens hun bruiloft. Je 

kunt bijvoorbeeld een ceremonieopstelling plaatsen en zorgen voor sfeervolle aankleding. 

• Lees hier meer Tips & Tricks voor een succesvolle Open Toptrouwlocatie Route. 

Meer bezichtigingen door extra promotie 

Door het maken van promotie en generen van naamsbekendheid van de Open Toptrouwlocatie Route bereiken wij gezamenlijk 

met de locaties meer aanstaande bruidsparen. Toptrouwlocaties voert een landelijke promotiecampagne met o.a. 

radiocampagnes, adwords en social media advertising. Ons advies aan locaties is om op lokaal/regionaal niveau promotie te 

maken om zo meer bruidsparen te bereiken en te enthousiasmeren voor de Route. Het voordeel van een actieve 

promotiecampagne is dat je als locatie hoger in de populariteitslijst komt te staan en hierdoor automatisch meer bruidsparen 

bereikt.   

• Link bij alle PR-uitingen door naar jullie eigen presentatie op www.opentoptrouwlocatieroute.nl. Zo is het voor 

bruidsparen altijd duidelijk hoe zij zich moeten aanmelden en houden wij overzicht van het aantal bruidsparen dat 

meedoet. 

• Organiseren jullie een extra event of beurs tijdens de Open Toptrouwlocatie Route? Leuk dat jullie wat extra’s doen! 

Onthoud wel dat bruidsparen langskomen om de locatie te bezichtigen, de mogelijkheden te bespreken en daarnaast 

nog andere locaties gaan bezoeken.  

Algemene voorwaarden: 

• De locatie dient tussen 11.00 en 17.00 uur geopend te zijn. 

• Vanaf 8 weken voor aanvang van de Open Toptrouwlocatie Route is afmelding van deelname niet meer mogelijk. De 

reden hiervoor is dat bruidsparen hebben gezien dat jullie meedoen tijdens de Route en er vanuit gaan jullie locatie te 

kunnen bezichtigen. Het is erg vervelend als bruidsparen voor een dichte deur komen te staan, dit willen wij te allen 

tijde voorkomen. 

• Indien een bruidspaar definitief reserveert bij uw locatie is de getroffen commissieregeling met Toptrouwlocaties van 

toepassing. Graag vernemen wij na de Open Toptrouwlocatie Route welke bruidsparen een definitieve boeking hebben 

geplaatst.  
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