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DE VERRASSENDE TROUWAMBTENAAR 
 
 MIJN WERKWIJZE ALS CEREMONIESPREKER - BABS  
 
Hoe lang duurt de ceremoniele viering?  
 
 Ceremonieel trouwen duurt ongeveer 30-45 minuten. Dus, met een creatieve blik, kijken we 
naar de aankleding van jullie ceremonie. Dit voegt een extra dimensie aan jullie speciale dag toe 
[in het Engels of Nederlands]. Het is de hoogtepunt van een ceremoniele bruiloft. Geef vorm 
met een knipoog!  
 
Hoe gaat het in zijn werk als jullie willen ceremonieel trouwen?  
 
 Na een kennismakingsgesprek volgt het verkennen en in overleg met jullie schrijf ik een 
ceremoniele huwelijksspeech op maat. Het wordt een passende en levendige toespraak over 
jullie liefdesverhaal. Van jullie mooiste herinneringen en waanzinnige anekdotes geef je je 
bruiloft een unieke invulling. Lees hier de volgorde van een ceremonieel huwelijksceremonie.  
 
 Daarnaast krijgen jullie een vragenlijst die je over elkaar mag invullen. Vervolgens kan ik jullie 
twee beste vrienden of familieleden interviewen en betrekken bij jullie levensverhaal. Met een 
grondige voorbereiding komen we tot de kern en de essentie van jullie liefde. Ik zal de hoogte- 
en dieptepunten en grappige momenten van jullie ontmoeting, het huwelijksaanzoek tot her 
ceremonieel huwelijk in een originele speech verwerken. Jullie wensen, smaken, en visie 
worden besproken.  
 
 Tijdens de ceremonieel huwelijk leid ik als de verrassende trouwambtenaar de ceremonie 
zonder wettelijke formaliteiten. Jullie geven het jawoord. En jullie tekenen een symbolische 
trouwcertificaat in het bijzijn van de getuigen en gasten. Jullie kunnen alles naar jullie eigen 
wensen vormgeven.  
 
Willen jullie graag input van vrienden & familie verwerken in de ceremonie? 
 
 Dat kan! Om de huwelijsceremonie nog specialer te maken kan ik familie en goede vrienden 
vragen voor persoonlijke input. Of je kunt het aanleveren. 
 
 Wat is de kernboodschap van jullie liefdesverhaal? Ik ben bilingual (NL & EN). En als jullie 
native Engelssprekende BABS zorg ik ervoor dat het een memorabele en verrassende 
ceremoniele bruiloft die tweetalig gepresenteerd wordt. 


