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Jullie bruiloft onze zorg. 
Bij SKYFLY doen we er alles aan om van jullie bruiloft een fantastische bruiloft te maken. Te 
beginnen natuurlijk bij de muziek, want dat is onze specialiteit. 

Door onze ruim 20 jaar ervaring met het verzorgen van bruiloften weten we wat er komt kijken bij 
een sfeervolle bruiloft. Deze ervaring stellen we graag beschikbaar aan alle stellen die willen 
trouwen. Doe er je voordeel mee. 

SKYFLY, dé bruiloft DJ van Nederland. 

Bezoek één van onze vele demo/kennismakingsavonden en ervaar zelf wat SKYFLY voor jullie 
bruiloft kan betekenen. 

Geïnteresseerd? Bel 074 20 20 106 of mail naar info@skyfly.nl
  
12 tot 6 maanden voor het huwelijk 
- Ouders en directe familieleden op de hoogte brengen 
- Vaststellen van de datum van de huwelijksdag  
- Plaats en tijdstip vaststellen  
- Stel een budget vast voor elk onderdeel van de bruiloft  
- Hoeveel mensen wil je uitnodigen aan de hand van het budget?  
- Kies een weddingplanner of ceremoniemeester  
- Bespreek stadhuis, huwelijks-, of trouwlocatie en indien van toepassing de kerk  
- Kies de getuigen en eventueel bruidskinderen  
- Zoek een locatie voor receptie, diner en feest  
- Maak een voorlopige gastenlijst  
- Maak een voorlopig draaiboek en houd alle vorderingen bij  
- Bezoek eventueel bruidsbeurzen  
- Ga op zoek naar bruidskleding, accessoires en schoenen  
- Bedenk een thema of bepaal de stijl van jullie bruiloft  
- Ga op zoek naar trouwvervoer  
- Begin met het opstellen van een verlanglijst  
- Het is verstandig om een verzekering af te sluiten  
- Plan de huwelijksreis  
- Bespreek de fotograaf en/of videograaf 
- Wil je een band of een DJ? Ga alvast zoeken naar geschikte muziek voor je bruiloft en kijk op    
wwww.skyfly.nl voor meer informatie  

6 maanden voor het huwelijk  
- Zorg dat alle benodigde trouwpapieren in je bezit zijn  
- Ga op zoek naar een bruidsjurk en trouwpak  
- Vergeet de kleding voor eventuele bruidskinderen niet  
- Ga in ondertrouw  
- Stel je werkgever tijdig op de hoogte van vrije dagen op en na de bruiloft  
- Bespreek uitgebreid jullie wensen voor de voltrekking, receptie, diner en feest  
- Reserveer een bruidssuite voor de huwelijksnacht  
- Stel de huwelijksverlanglijst (eventueel online) samen  
- Maak in overleg met het bruidspersoneel een tijdschema voor de trouwdag  
- Zorg voor schriftelijke overeenkomsten met trouwlocatie, fotograaf etc.  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4 maanden voor het huwelijk  
- Maak een afspraak met de trouwambtenaar  
- Neem met de dominee of pastoor de huwelijksvoltrekking in de kerk door  
- Bezoek eventueel de notaris voor de huwelijkse voorwaarden  
- Bestel nu de uitnodigingen en vraag alvast naar de bijpassende enveloppen, zodat je al kunt 
wbeginnen met het schrijven van adressen  
- Kies de trouwringen  
- Bestel het bruidsboeket, de corsages en bloem decoraties  
- Zoek de bruidstaart uit  
- Bespreek de details met het bruidspersoneel 

3 maanden voor het huwelijk 
- Maak een definitieve gastenlijst  
- Kies een visagist en hairstylist en maak een afspraak voor een proefsessie  
- Selecteer een banketbakker en bestel de huwelijkstaart.  
- Bestel de huwelijksbedankjes  
- Ga op zoek naar cadeautjes voor de getuigen en het overige bruidspersoneel  
- Bestel de uitnodigingen en vraag vast naar enveloppen zodat je deze al kan gaan schrijven.  
- Overweeg eventueel het inschakelen van een kalligraaf voor het schrijven van de uitnodigingen  
- Verstuur de uitnodigingen 6 tot 8 weken voor de bruiloft. Vergeet niet een r.s.v.p. op de 
wuitnodiging zodat je weet hoeveel gasten er gaan komen.  
- Stel met de locatie of de cateraar het voorlopige menu samen.  
- Als jullie in het buitenland gaan trouwen, regel dan de benodigde papieren en de accommodatie 
wvan de gasten.  
- Bekijk hotels in de omgeving waar gasten kunnen overnachten die van ver komen.  
- Denk vast na wat je in de trouwringen wilt laten graferen  

2 maanden voor het huwelijk  
- Controleer de paspoorten voor de huwelijksreis  
- Ga na of er gereserveerde parkeerruimte is voor de trouw auto’s bij de diverse locaties  
- Visa's en vaccinaties voor de huwelijksreis regelen  
- Koop cadeautjes voor bijzondere gasten zoals bijvoorbeeld de bruidskinderen  
- Koop de trouwringen. Gebruik je verlovingsringen, vergeet ze dan niet opnieuw te laten graferen 
w6 weken voor het huwelijk 
- Pas de trouwjurk en het kostuum  
- Houd nauwkeurig een gastenlijst bij  
- Proefsessie make-up en kapsel  
- Gastenboek kopen of huren in geval van een digitaal gastenboek (www.skyfly.nl/gastenboek) 
- Maak een definitieve tafelschikking  
- Maak een afspraak met de bloemist voor het bruidsboeket en de corsages.  
- Stel eventueel een bruidsstoet samen  
- Hoe worden de ringen gebracht? Heb je een kussentje voor de ringen nodig.  
- Heb je voldoende panty’s voor onder je bruidsjurk  
- Ga eventueel naar een zonnestudio voor een zonnebankkuurtje  
- Bevestig alle afspraken met locatie, restaurant, hotel, fotograaf, muziek, vervoer, banketbakker 
wetc.  
- Overleg met band of DJ over de gewenste muziek stijl.  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4 weken voor het huwelijk  
- Loop alvast de trouwschoenen in  
- Sluit een reisverzekering voor de huwelijksreis af  
- Neem het draaiboek van de kerkelijke ceremonie nog eens met de geestelijke door  
- Bespreek de huwelijksvoltrekking met de ambtenaar van de burgerlijke stand  
- Spreek het draaiboek door met de ceremoniemeester  
- Geef de huwelijksaankondiging door aan de krant  
- Kleding nogmaals doorpassen  
- Alle accessoires moeten nu compleet zijn  
- Bepaal samen met de locatie of cateraar het definitieve menu 

2 weken voor het huwelijk 
- Haal de trouwringen op  
- Ga naar de kapper  
- Ga naar de schoonheidsspecialist  
- Vraag de gemeente naar de policy voor het strooien van rijst, bloemblaadjes etc.  
- Maak een lijst met alle benodigdheden voor de huwelijksreis  
- Neem het gehele programma door om zeker te weten dat alles klopt en in elkaar zit zoals jij dat 
wwilt. Kies je voor bruidskinderen, oefen het programma dan een keer met ze zodat ze het beter 
wkunnen onthouden.  
- Check alle reserveringen nog eens 
- Houd er rekening mee dat je misschien verrast wordt door vrienden met een vrijgezellenfeest  
- Als je wil gaan speechen, bereid de speech dan vast voor.  

1 week voor het huwelijk  
- Geef het aantal gasten door aan de locatie  
- Kleding laatste keer doorpassen en meenemen  
- De bruidegom moet in deze week naar de kapper  
- Ga naar de pedicure/manicure  
- Trouwringen afhalen  
- Pak alvast de koffers voor de huwelijksreis  
- Is het stadhuis, de kerk, de feestlocatie, het hotel etc. gereserveerd en zijn alle afspraken 
wgemaakt? Controleer e.e.a. voor de laatste keer  
- Route controleren op eventuele wegwerkzaamheden  
- Draaiboek bespreken met het bruidspersoneel en de getuigen  
- Dit is de laatste mogelijk om kleine wijzigingen in het programma aan te brengen. Loop alles nog 
weenmaal door  
- Zorg eventueel voor paraplu’s als het weer hier om vraagt.  

1 dag voor het huwelijk 
- Geld klaarleggen voor contante betalingen of beter geef dit aan de ceremonie meester  
- Tasje met cosmetica, parfum, reserve panty's, enz. klaarleggen  
- Ringen klaarleggen  
- Ontbijt voorbereiden  
- Lekker te ontspannen en op tijd naar bed  

De trouwdag  
- De ringen en het bruidsboeket niet vergeten  
- Neem een goed ontbijt en zorg dat je voldoende drinkt  
- Ga op deze dag eerst naar de schoonheidsspecialist en daarna pas naar de kapper.  
- Genieten van jullie dag!  

Na de trouwdag 
- Huwelijksreis 
- Belangrijke papieren aanpassen zoals bank- en girorekeningen  
- Bedankbriefjes schrijven 
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