
  Aankomst
O   Is de locatie goed bereikbaar voor jouw 
 gasten? 
O  Kan de trouwauto voor de entree blijven   
 staan? 
O  Is er voldoende parkeergelegenheid en zijn er  
 kosten aan verbonden? 
O  Is de locatie geschikt voor mindervaliden? 
O  Kun je goed op hakken lopen bij de locatie? 

 Locatie & opstellingen 

O  Zijn er meerdere ruimtes of moeten deze 
 worden omgebouwd? 
O  Wat voor opstellingen zijn mogelijk? 
 (ceremonie, diner en feest) 
O  Hoe kun je de trouwzaal binnenlopen?  
O  Is externe decoratie/styling mogelijk of bied  
 de locatie dit zelf aan? 
O  Ben je gebonden aan het meubilair van de 
 locatie of kunnen er andere meubels worden 
 ingehuurd? 
O  Wat is de staat van het meubilair?
O  Waar wordt de bruidstaart gepresenteerd?
O  Is er een extra ruimte om op te frissen of 
 even terug te trekken? 
O  Waar zijn de toiletten en zijn ze “bruidsjurk 
 toegankelijk”? 
O  Is er een aparte ruimte voor kinderen om te 
 slapen of spelen? 
O  Is er een (beveiligde) garderobe? 
O  Wat zijn de alternatieven voor slecht weer? 
O  Betaal je zaalhuur of is er een omzetgarantie? 

 Eten & drinken: 
O  Wat is het aanbod van de locatie op het 
 gebied van eten en drinken? 
O  Zijn er mogelijkheden voor een proefdiner 
 voordat jullie de definitieve keuze maken 
 voor het menu? 
O  Betaal je de drankjes op basis van nacalculatie 
 of kun je dit afkopen? 
O  Verzorgt de locatie de bruidstaart of kun je 
 deze zelf meebrengen? 

O  Kun je, indien gewenst, een eigen cateraar 
 kiezen en wat zijn de voorwaarden? 
O  Hoe gaat de locatie/cateraar om met speciale 
 wensen? 

 Entertainment
O  Heeft de locatie ideeën voor leuke activiteit- 
 en voor de gasten op een vrij moment?
O  Waar is de dansvloer en waar komt de DJ 
 of band te staan? 
O  Is live en/of versterkte muziek toegestaan 
 (eventueel ook buiten)? 
O  Techniekmogelijkheden: is er een   
 geluids- en lichtinstallatie aanwezig? 
O  Tot hoe laat mag het feest doorgaan? 
 

 Samenwerkingen
O  Het is fijn als de locatie een samenwerking of 
 goede ervaringen heeft met leveranciers uit de 
 trouwbranche, zodat jullie kunnen vertrouwen 
 op goede kwaliteit.

Let op! Heb je je aangemeld voor een bezichtiging, dan 
rekent een locatie op jouw komst. Wijzigingen in je 
dagplanning? Stel dan ook de trouwlocatie even op de 
hoogte.

Neem mij mee!

Checklist
Gebruik onze checklist tijdens jullie bezichtigingen en je vergeet nergens op te letten.
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