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De grote zoektocht naar de perfecte trouwlocatie is begonnen! Waar begin je mee? 
 

De trouw- en/of feestlocatie is hét decor van de bruiloft en vormt voor een groot deel de sfeer van jullie 

dag. Niet voor niets beginnen aanstaande bruidsparen gemiddeld 11,2 maanden voor de bruiloft met 

oriënteren op locaties*. Hoe weet je welke trouw- en feestlocatie bij jou en je aanstaande past en waar 

begin je met zoeken? Wij raden je aan om een shortlist van locaties samen te stellen, zodat je 

makkelijker locaties met elkaar kunt vergelijken. Bij het maken van de selectie kun je nadenken over 

de volgende punten: 

 

➢ Maak een eerste opzet van de gastenlijst, zodat je ongeveer weet hoeveel gasten jullie 

verwachten. Het aantal gasten kun je als uitgangspunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. 

 

➢ Wat is jullie budget voor de locatie incl. catering? De meeste locaties op Toptrouwlocaties.nl 

hebben een budget aangegeven gebaseerd op een bruiloft met 30 dag- en 100 feestgasten. Zo 

krijg je een eerste indruk of de locatie haalbaar is met jullie gestelde budget. Of zijn jullie zo 

verliefd geworden op een locatie en sparen jullie een jaartje door? 

 

➢ Kiezen jullie voor een locatie in eigen regio of zoeken jullie naar ‘het perfecte plaatje’ elders 

in Nederland? Wist je dat maar liefst 69% van de bruidsparen kiest voor een locatie die met de 

auto binnen een half uur te bereiken is?*  

 

➢ Wat voor sfeer & omgeving spreekt jullie aan? Houden jullie van groen en landelijk, zijn jullie 

echte stadsmensen of juist graag op het strand te vinden?  

 

➢ Wat voor soort locatie past bij jullie? Heb je altijd al in je hoofd om in een prachtig kasteel te 

trouwen? Of willen jullie een knallend feest in een trendy industrieel pand? Op Toptrouwlocaties.nl 

vind je maar liefst 17 segmenten waar je uit kunt kiezen. 

 

➢ Willen jullie de gehele dag op één locatie blijven of spreid je de dag over meerdere 

locaties? Kijk goed of de locatie waar jullie willen trouwen een officiële trouwlocatie is en of de 

locaties bij elkaar in de buurt liggen. 

 

➢ Willen jullie de locatie exclusief huren voor de bruiloft? Het voordeel hiervan is dat er geen 

andere gasten zijn op de locatie. Vaak betaal je wel meer voor exclusiviteit. 

 

➢ Kijk ook naar gewenste faciliteiten van de locatie. Denk hierbij aan overnachtingsmogelijkheden 

of toegankelijkheid voor mindervaliden. 

 

Met bovenstaande criteria moet het zeker lukken om meer overzicht te creëren in de vele mooie 

trouwlocaties in Nederland. Een extra hulpmiddel in jullie zoektocht is de Open Toptrouwlocatie Route: 

de ideale dag om locaties te vergelijken en te ontdekken op welke locatie jullie je thuis voelen. Meer 

weten over het bezichtigen van locaties? Lees hier tips & tricks waar jullie tijdens het bezichtigen van 

locaties op kunnen letten. 

 
 

 

*Bron: Nationaal Trouwonderzoek 2017 - Toptrouwlocaties 

 

https://www.opentoptrouwlocatieroute.nl/tips-inplannen-route/

