
1. Laten we beginnen met jullie voornamen: 
2. Wat zijn jullie achternamen? 
3. En wat zijn jullie achternamen nadat jullie getrouwd zijn? 
4. Op welk emailadres kan ik jullie bereiken? 
5. Wat is jullie telefoonnummer? 
6. Wat is jullie Skypenaam? 
7. Wat is jullie straatnaam, huisnummer en postcode? 
8. Wanneer gaan jullie trouwen? 
9. Waar is jullie ceremonie? 
10. Van welk merk is de trouwjurk? 
11. Van welke merk is het maatpak of de andere jurk? 
12. Wie heeft jullie haar en make-up gedaan? 
13. Van welk bedrijf is het boeket? 
14. Wie is jullie ceremoniemeester? 
15. Wat is het email-adres van jullie ceremoniemeester? 
16. En het telefoonnummer? 
17. Hoe laat en waar begin ik de dag? 
18. Hoe laat en waar sluit ik de dag af? 
19. Geef jullie planning kort maar krachtig weer: 
20. Hebben jullie een trouwambtenaar van de burgelijke stand of trouwt iemand 

anders jullie? 
21. Hoe lopen jullie naar voren tijdens de ceremonie? 
22. Wie brengt de ringen? 
23. Zijn er afwijkende belangrijke rituelen die ik zeker moet vastleggen? 
24. Zijn er tijdens de kerkdienst of ceremonie regels waar ik mij aan moet houden? 
25. Welke groepsfoto's willen jullie? 
26. Zit ik tijdens het diner in de buurt van de gasten? 
27. Is er eten voor mij geregeld? 
28. Zijn er speeches, zo ja welke en wanneer? 
29. Zijn er andere rituelen en gebeurtenissen die jullie vastgelegd willen hebben? 
30. Zijn er locaties waar ik moeilijk kan parkeren of die ik moeilijk kan bereiken? 
31. Zijn er familieomstandigheden waar ik rekening mee moet houden? 
32. Welke 3 woorden omschrijven het beste de sfeer die jullie voor ogen hebben? 
33. Ik ben altijd trots op mijn foto's, maar begrijp heel goed dat jullie niet altijd willen 

dat ik ze altijd aan anderen laat zien. Daarom vraag ik het jullie; mag ik jullie foto's 
laten zien aan andere mensen? 

34. Zijn er nog andere dingen die ik absoluut moet weten? 
 


