BUDGET TIPS
Yes, trouwen...dat kost best wel wat centjes, maar dat hoeft daarom
ook niet duur te zijn.
Met onderstaande tips ontdekken jullie zelf hoe jullie het budget op de beste manier
kan spenderen.
Lukt het jullie toch niet?
Boek dan zeker een one-on-one sessie en dan zet ik jullie in de juiste richting!

Hou het budget onder controle en maak eerst een
budgetoefening. Wat willen jullie? En wat is het budget?
Werken jullie met een weddingplanner dan zal hij of zij al
snel kunnen antwoorden of jullie wensen en behoeften
passen binnenin het vooropgesteld budget.
Besparen op de fotograaf? Don’t – zij zorgen namelijk voor
mooie beelden die zorgen voor een blijvende herinnering
aan jullie huwelijksdag. Voor jullie, jullie gasten, maar
eventueel ook voor jullie kinderen later. Besparen op de
trouwfotograaf is dus echt een NO GO!
Goedkope trouwringen: in plaats van nieuwe ringen aan te
schaffen, kan je bij een juwelier of goudsmid tegenwoordig
ook oude ringen laten omsmelten. Kies bijvoorbeeld voor
ringen die al een betekenis hebben voor jullie of voor
ringen die al een tijdje liggen te verstoffen in je
juwelendoos. Het is een goed alternatief, maar wel van hele
goede kwaliteit! We zeggen het vaker: something old,
something new, something borrowed, something.. Het is
echt zo gek nog niet!
Probeer zo veel mogelijk te werken met lokale partners om
hoge transportkosten te vermijden. Of groepeer zo veel
mogelijk bij slechts 2 à 3 partners.

Maak een prioriteiten lijstje op. Wat vinden jullie zeker
een must – deze zullen dus meer budget toegewezen
krijgen.
DYI of ik koop het wel zelf: allemaal heel leuk maar
vergeet niet dat dit boordevol tijd kost. Kostbare tijd die
jullie beter kunnen investeren in iets anders. Laat het
over aan de professionals!
Overnachting: Trouwen jullie op een afstand van jullie
woonplaats? Dan is een overnachting in de buurt van de
feestlocatie echt wel een aanrader.
Gastenlijst: Schrappen in je gastenlijst is niet zo fijn, maar
nodig uit wie jullie willen, waar jullie zich goed bij voelen.
Pak het desnoods anders aan: ken je een bepaald
groepje gasten minder goed, nodig ze dan uit voor alleen
de receptie, of laat ze toekomen vanaf het
dessertenbuffet.
Let’s go casco or classical? Als ik eerlijk mag zijn ben ik
meer fan van het eerste want meer vrijheid, meer keuzes
en noem maar op – maar OK, deze locaties vallen dan
wel duurder uit dan de standaard klassieke locaties met
all-in formules. Maar is het de meerkost meer dan
waard? YES I THINK SO!

