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Low budget trouwen - bepaal het budget voor je grote dag 

 
 

1 • Budgethuwelijk 
Low budget trouwen zonder poespas dat is wat jullie willen. De kosten om te trouwen in 
Amsterdam is (v. a. € 171,35 -). Je kunt ook  gratis trouwen. Het vindt plaats in een kleine 
kamer. Jij hebt het 2 tot 4 getuigen nodig. Wil je meer weten? Informeer bij de 
gemeente waar je woont. 
 
2 • Bruidsmode  
Zoek je een jurk voor een wat lager budget? Wil je low budget trouwen? Misschien moet 
je een poging wagen! Vergelijk en sluit! Bij Wild at Heart in Nijmegen hebben ze een 
fantastische collectie betaalbare trouwjurken voor ieder budget. Neem een kijkje in hun 
sample sale. 
 
3 • Betaalbare plek 
Heb je een stip op de horizon? Bruidslocaties.nl biedt een inzicht in de meeste plekken 
in Nederland. Hierdoor kun je je eigen budget creëren. Je kunt opteren om minder uit te 
geven. Op een simpele manier bespaar jullie kosten. Sterker nog, kun je low budget 
trouwen. 
Low budget trouwen - ik zou willen dat ik een glazen bol had en kon voorspellen 
hoeveel geld je gaat uitgeven. 
 
4 • DIY Bruidstaart 
Low budget trouwen zonder blut te gaan? Stel een budget op! Zorg voor een Bake-Off. 
Vraag om hulp bij het maken van een taart. Klik op de link en ontdek hoe je een taart 
van 'scratch' kunt maken. 
 
 
5 • Selecteer een datum - low budget trouwen 
Wat kost low budget trouwen? Het kost geld. Dus, kies een datum. Dat is een kopzorg 
minder. Door de datum één, twee, zelfs vijf jaar van tevoren vast te leggen, krijg je de tijd 
en ruimte om te sparen. Bereken opnieuw de kosten voor je grote dag. 
 
Low budget trouwen in Nederland. 
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6 • Kies een trouwambtenaar  
Jij hoeft geen ambtenaar van de gemeente in te zetten. Niet veel mensen zijn zich hier 
bewust van. Een ceremoniespreker kan als trouwambtenaar optreden. Bespaar nog meer 
geld door een familielid in te zetten voor je grote dag. Dat gaat echt fantastisch worden! 
 
Wil je de koning (in) te rijk voelen op je goedkope bruiloft? Low budget trouwen in 
Nederland is de oplossing. 
 
7 • Doordeweeks trouwfeest 
Jullie willen trouwen, maar jullie hebben geen ontoereikend budget. Maak je huwelijk 
extra speciaal en kies een doordeweekse dag. Het kost veel minder dan trouwen in het 
weekend op een top locatie. Dan kun je genieten met de mensen die alles voor je 
betekenen. Hoe zit het met zondag? Vrijdag en zaterdag zijn de meest gewilde dagen en 
die zijn meestal duurder. 
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 Trouwtips voor low budget trouwen. Goedkoop trouwen vraagt om creatieve 
oplossingen! Transformeer je jubileum tot een fantastische trouwdag. Irina Iriser - Pexels 
  
8 • Thuis trouwen 
Wat dacht je van thuis trouwen? Heb je een trouwdatum al uitgekozen? Trek je stoute 
schoenen aan en bedenk iets 'out of the box'. Elke cent telt. En omdat je verstandig bent, 
houd je een oogje houden op je bruiloftsbudget. Als je thuis wil trouwen, bespaar je veel 
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geld op het huren van een trouwlocatie. Dan krijg je er een waardevolle trouwdag voor 
terug die nog specialer en persoonlijker is. 
Trouwen kost veel inspanning! Maar hoe voorkom je geld stress voor je stoere, 
romantiek of unieke trouwlocatie? Heel simpel! Blijf binnen je trouwbudget dan 
hebben jullie wat speelruimte in te bouwen.  
 
9 • Vroegboekkorting - low budget trouwen 
De zomermaanden zijn de meeste populaire maanden om je huwelijk te vieren. De 
trouwlocaties zijn doorgaans duurder. Maar, de tarieven voor het organiseren van een 
huwelijk in de wintertijd november t/m maart zijn goedkoper. Dus, wil je low budget 
trouwen? Wil je je op de centjes letten? Heb je geen dieper zakken? Een slimme 
begroting is essentieel en belangrijk. Dus denk aan trouwtips zoals vroegboekkortingen 
of kies voor een winter trouwfeest. 
10 • Geld als huwelijkscadeau - low budget trouwen 
Beschouw dit perfecte scenario: Elke cent telt. Je familie en vrienden willen wellicht een 
bijdrage leveren of geld doneren als alternatief voor het huwelijkscadeau. Waarom vraag 
je het ze niet? Geef een hint, of stuur een lijst met huwelijksgeschenken, en maak op een 
nette manier je wensen voor je trouwdag bekend. En omdat je verstandig bent, houd je 
een oogje op je budget voor je trouwfeest. Het helpt bij het regelen, bij het onthouden, 
zodat je het overzicht niet kwijt raakt bij de planning van het huwelijksdag. 
 
Trouwtips ‘Airbrush make-up is in diverse huidskleuren beschikbaar’ – 
bruidenbeautynederland.nl | screenshot dionnesmith.com 
11 • Budget tips voor bruidsmake-up 
Toptrouwen.nl - trouwtips zegt, 'Wil jij stralen op je bruiloft maar heb je weinig 
budget? Of vind je het zonde om je geld uit te geven aan een dure visagist en 
besteed je het liever aan je jurk of locatie? Als je weet wat je doet en een beetje 
moeite investeert kun je met weinig geld jezelf gemakkelijk prachtig opmaken.' 
Bron: www.toptrouwen.nl 
 
12 • Checklist voor low budget trouwen 
Een checklist geeft je een overzicht van je financiën door al je uitgaven en inkomsten. 
Gebruik een eenvoudig checklist om je budget te beheren. Een budget werkblad om je 
ideeën te vereenvoudigen. Vergeet niet onvoorziene, verborgen kosten zoals live 
muziek, ceremoniespreker, vervoer en DJ. 
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13 • Doe Het Zelf - low budget trouwen 
Wat is DIY? “Doe-Het-Zelf”! DIY is een optie om kosten te besparen. Spullen kun je halen 
bij de Zenos, Action of Zeeman. Hierdoor til je je feest naar een hoger niveau! 
14 • Gastenlijst kleiner maken 
Wat dacht je van minder mensen op je grote dag? Hoeveel gasten wil je hebben? Wees 
eerlijk en nodig de gasten uit die je Echt lief hebt. Denk aan familie. 
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 Waarom zou trouwen tenenkrommend saai moeten zijn ten gevolge van een 
budgetplan? Trouwtips foto met dank aan Picties Photography 
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Tip 15 • Bruiloft budget 
Low budget trouwen? Wedding-calculator.com biedt gratis hulp aan. Als je wilt weten 
hoeveel een bruiloft kost, deze Bruiloft Budget Calculator helpt je om een duidelijke 
overzicht te maken van alle kosten. 
Tip 16 • Sla het over 
TOT SLOT: Heb je een uiterst krap budget? Wil je low budget trouwen? Kun je zonder de 
champagne flutes om te toasten of kan het ook met minder gasten? Sla het over en 
bespaar geld. 
  
Nu dat je hier toch bent… 
Laat een reactie achter over wedding trends! 

 


