Jullie vinden maar niet de geschikte locatie?

Eén van de belangrijkste onderdelen van de dag is dé locatie!
Het is enerzijds de grootste sfeerbepaler maar ook vaak de grootste hap uit jullie
budget (gemiddeld 40%).
Graag help ik jullie bij de zoektocht naar de ultieme locatie en
leg ik je uit waar je op moet letten.
First things first
Breng jullie eisen en wensen in kaart dmv deze stappen:
1.Breng jullie programma van de dag in
kaart

7.Waar willen jullie de locatie? In de buurt
van jullie woonplaats of maakt dit niet uit?

2.Wat is de sfeer die jullie willen
neerzetten? Ik denk maar aan trouwen
in de natuur, klassiek, romantisch, strak,
vintage, intiem, groots, strand,
buitenland etc.

8.De datum: wanneer willen jullie graag
trouwen? Tip: spelen jullie met enkele
locaties al in jullie hoofd, neem contact op
met hen en check al even de
beschikbaarheid en plaats een optie.

3.Van welk type locatie gaat jullie hart
sneller kloppen? Ik denk bv aan een
kasteel, hotel, industriële locatie, een
klassieke locatie, jullie etc.

9.Entertainment: stem met de locatie af
wat hun mogelijkheden en beperkingen
zijn. Is een dansfeest tot in de vroege
uurtjes toegestaan.

4.Hoeveel gasten willen jullie uitnodigen 10. Mindervaliden: zijn er gasten die
voor de receptie en het avondfeest?
slecht ter been zijn? Dan zijn bijvoorbeeld
kasteel minder geschikt omwille van hun
5.Willen jullie een ceremonie op de
steile en smalle trappen.
locatie?
Hoogstwaarschijnlijk beschikken ze ook
niet over een lift.
6.Wat is jullie budget? Reken ongeveer
35-40% van jullie totale budget voor de
locatie, het eten en het drinken.

11.Exclusiviteit: sommige locaties beschikken
over meerdere zalen, dus stem goed af of er
meerdere feesten zijn op één dag.
12 .Overnachten: beschikt de locatie over
enkele kamers? Ideaal meegenomen. Zo niet,
werken ze eventueel samen met enkele B&B’s
in de buurt?
13 .Catering: hebben jullie specifieke wensen?
Werkt de locatie met een eigen partner of
mogen jullie werken met een externe partner?
En kunnen jullie op voorhand eens proeven?
14.Decoratie: de klassiekere locaties werken
vaak met pakketten inclusief decoratie.
Bekijk goed of dit jullie ligt en of jullie niet
liever wensen te werken met een styliste.
Tip: hetzelfde geldt voor een wedding planner
– deze locaties beschikken vaak over wedding
maîtres die jullie zullen helpen op de locatie,
waarbij wij als wedding planner vaak
overbodig zijn. Stem dit dus goed af!

Jullie zien het:
bij de zoektocht en de selectie van jullie perfecte locatie zijn er dus best wel wat
elementen waar jullie rekening mee moeten houden. Maar laat locaties niet direct
links liggen als ze aan bepaalde wens of eis niet kunnen voldoen!
On the road:
Hebben jullie een top 3 gemaakt van jullie favoriete locaties? Tijd om ze dan op één dag te gaan bezoeken.
Vaak maak ik een routeplan voor de koppels, met een dagplanning, en reserveer een uurtje de tijd per locatie om het te bezichtigen.
Door de locaties op één dag in te plannen zijn de weersomstandigheden min of meer gelijk en kunnen jullie de locaties gemakkelijker
met elkaar vergelijken. Zo hebben jullie ook op het einde van de dag een beter beeld van de mogelijkheden per locatie.
Tip: wees voorbereid als jullie locaties gaan bezoeken. Maak een vragenlijstje of download mijn checklist:
een uitgebreide lijst met vragen die je aan de locatie kan stellen.

Favorieten:
Jullie hebben nu waarschijnlijk één favoriet of 2. Vraag een offerte op maat. Zet in jullie mail jullie dagplanning, het aantal gasten en
jullie wensen op vlak van eten en drinken.
Hebben jullie dit al doorgegeven tijdens het locatiebezoek? Perfect, dan zitten jullie op schema.
Good to know: vraag aan de locaties of ze alle onderdelen apart willen vermelden op de offerte in plaats van een totaalbedrag. Zo
kunnen jullie veel beter inschatten wat geschrapt kan worden zodanig dat alles binnen jullie budget past.

Knoop doorhakken:
Alle offertes zijn binnen…jullie hebben een keuze gemaakt: proficiat! Dit is al een stapje dichter naar jullie grote dag. Nu kunnen jullie
een save the date uitsturen naar familie en vrienden met de bekendmaking van de datum.

Heb je nog vragen?
Je kan me boeken voor een 1-on-1 sessie of meerdere voor de aanpak van jullie huwelijksfeest.
Wat houdt dit in?
Een sessie van 1u
Jullie bezorgen mij het topic zodanig dat ik me kan
voorbereiden
Gesprek verloopt of digitaal of we trekken erop uit in de natuur
Achteraf bezorg ik jullie een samenvatting gebundeld in een
document vol tips & tricks (afhankelijk van het topic)
Wat mag dit kosten?
€ 120,00 (excl. verplaatsingskosten en BTW)

