Het Budget
Iedere bruid die begint met het plannen van haar perfect wedding
zal zich afvragen hoeveel zo'n bruiloft gemiddeld eigenlijk kost.
Het antwoord hierop is niet kant-en-klaar, maar hangt van veel
factoren af. De belangrijkste factor is natuurlijk hoeveel trouwbudget
je in gedachten hebt.
Er zijn mooie bruiloften te realiseren voor elk budget.
Je maakt het namelijk zo duur als jullie hem zelf maken.
Wij als Wedding Planner weten uit ervaring dat dit gemiddeld
tussen de € 22.000-€ 27.000 kan kosten, of meer zelfs,
inclusief een Wedding Planner en exclusief BTW.

Hoe stel je een budget op?
Een budget bepalen is echt een must. Zo weet je tenminste wat je te besteden hebt en hoeveel je waaraan kan uitgeven.
En zo voorkom je ook discussies op termijn. Zodra je je budget hebt opgesteld, kijken jullie samen wanneer het haalbaar is om
dit bedrag bij elkaar te krijgen. Hoeveel zetten jullie maandelijks weg voor de bruiloft, is er nog een spaarpotje, leggen beiden
ouders bij en wanneer komt het vakantiegeld binnen?
Met jullie creativiteit en het stellen van prioriteiten kun je met elk budget een geweldige bruiloft organiseren!
Zoek een planningstool of werk in Excel zodanig dat je kan bijhouden wat je aan je huwelijk hebt uitgegeven en hoeveel je nog
over hebt. Werk bv. in excel met blokken:

De blokken
BLOK LOCATIE & CATERING
huur locatie: zaal
diverse kosten: schoonmaak etc
logistieke kosten:
techniek
tent
stroom
catering feest tot de late uurtjes
BLOK CEREMONIELOCATIE
storyteller
kerkelijke dienst
receptie na de ceremonie
BLOK BRUID & BRUIDEGOM
bruidsjurk
trouwpak
ringen
bruidsboeket en corsages
haar en make-up

En last but not least
BLOK GRAFISCHE KOSTEN
save the date
uitnodigingen
website indien van toepassing
andere: menukaarten,
welkomstbord etc
BLOK DIVERSE KOSTEN
overnachting
fotograaf en/of videograaf
give aways
gastenboek
artistieke invulling:
dj en techniek
animatie bv. photobooth
huwelijksreis

BLOK WEDDING PLANNER
Vaak is dit een pakketprijs
inclusief voorbereiding, meetings,
locatiebezoek en de coördinatie
tijdens de dag zelf

