
Als Event & Wedding Planner ga ik heel vaak op locatie bezoek om mij visueel voor te
stellen wat de locatie omvat. Maar ik ga nooit zonder een checklist op pad zodanig dat
ik achteraf de locatie niet moet bellen of mailen met nog meer vragen.

Gun jezelf dus wat rust in je hoofd en ga goed voorbereid de locaties bekijken met
deze checklist.

 

Is de locatie toegankelijk en vlot bereikbaar?
Is er voldoende parking? Is deze verhard of onverhard 

Muziek en geluid: is er een eindtijd voor de muziek en hoe
hard mag de muziek staan?
Verlichting en decoratie: wat is er allemaal mogelijk? 

Overnachtingsmogelijkheden: op de locatie of werken ze
met een B&B in de buurt?
Drank en catering:

Werken zij met een vaste partner?
Is een externe cateraar toegestaan?
Mogen jullie zelf jullie wijnen meebrengen en/of kiezen?
Mogen jullie werken met een externe partner voor de
bruidstaart?
Werkt men op basis van een drankenformule of op
nacalculatie (met dit laatste altijd oppassen!)

Op-en afbouw: vanaf hoe laat is de locatie toegankelijk om
aan te kleden? En wanneer moet alles terug afgebroken
zijn? En langs waar kunnen leveranciers laden en lossen?
(Belangrijk: afmetingen deuren/poort en is er een lift
aanwezig, inclusief de grootte)
Is er een aparte ruimte voor het bruidspaar om even te
relaxen?
Hoe zit het met vestiaire en toiletten?

(stel dat het een wei is, en het zou hard regenen die dag –
niet handig om te parkeren – je kan dan best rijplaten
voorzien)

Mag je werken met een externe partner?

Bij een casco locatie: wat is er allemaal aanwezig en wat
niet? Stroom, verwarming, water, toiletten etc.
Zijn jullie de enige op de locatie die gaan trouwen of is er
nog een ander feest? Wat met exclusiviteit?
Wat zijn de verborgen kosten? Ik denk maar aan
schoonmaak van de zaal, verbruik elektriciteit en water.
Annulerings-en verzekeringskosten
Oppervlakte:

Hoe groot is de ruimte? 
Hoe hoog is de ruimte?
Zijn er nog andere zalen?
Wat zijn de maximum capaciteiten
Seating: werken zij met ronde of rechthoekige tafels?
En voor hoeveel personen per tafel?
Hoe groot is de dansvloer?
Is er een podium aanwezig?
Tip: ik kijk vaak tot in detail – zijn er nergens
beschadigingen?

Techniek: wat is er aanwezig voor de DJ? En mogen jullie
werken met een eigen DJ?
Back-up plan in geval van regen
Zijn kaarsen toegestaan, of wensballonnen of
vuurwerkstokjes?
Kunnen er trouwfoto’s gemaakt worden?

First things first: je eigen wensen

Zet alles wat je zoekt in een locatie op een rijtje, dan kan je per locatie afvinken wat er wel en
misschien ook niet is, of niet goed is. Zaken zoals: naar welke look & feel ben je op zoek? Is de
ligging toegankelijk voor je gasten? Is overnachting mogelijk?

Dé locatie checklist

Handig niet?
Veel succes met het

locatiebezoek!


