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Voorbereiding Kennismakingsgesprek 
 
Persoonlijke informatie  
Naam bruid  
Naam bruidegom  
Adres / Plaats  
Telefoonnummer bruid  
Telefoonnummer bruidegom   
E-mailadres  
Nationaliteit(en)  
Gewenste trouwdatum  
Aantal dagen naar Oostenrijk  
Gewenste plaats in Oostenrijk   
Wij houden ook van: o Rodelen   

o Skiën  
o Snowboarden        
o _______________________ 

  
Gasten  
Aantal verwachte gasten  
Aantal verwachte kinderen  
Eigen kinderen?  o Ja           

o Nee 
  
Gewenste bruiloft  
Locatie, voorkeur voor: o Familie hotel/gasthof 

o Modern Oostenrijkse locatie 
o 5-sterren hotel 
o Bij een kapel 
o Op de berg 
o In het dal 
o Andere voorkeuren: 

_______________________ 
_______________________ 

 
Willen jullie een thema? o Ja, welke? _______________         

o Nee 
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Bruiloft pakket A t/m Z van Marry and More 
 
Marry and More biedt alle bruidsparen, die graag in Oostenrijk willen 
trouwen, het Bruiloft pakket van A t/m Z aan.  
 
Aan dit pakket ontbreekt niets, want ‘alles’ elementen vallen hieronder: 

Kennismakingsgesprek  
Advisering locatie(s) 
Boeken locatie(s) 
Opstellen draaiboek 
Budgettering bewaken 
Advisering (alle) leveranciers: 
Muziek, bloemist, patissier, trouwambtenaar, 
visagist/kapster, videograaf, fotograaf et cetera 
Weddingplanner 2,5 dag aanwezig 
Interessante offertes van leveranciers 
Coördinator leveranciers 
Aanspreekpunt in de voorbereiding als in Oostenrijk voor 
alle gasten/leveranciers/bruidspaar 
Opbouw en styling op de bruiloft 
Coördinator (meerdere dagen) tijdens bruiloft 
Marry and More ontzorgd! 

 
Hebben jullie al enig idee wat jullie maximaal willen uitgeven aan  
de (gehele) bruiloft?   
 
o Circa €15.000  o Circa € 25.000 
o Circa €20.000 o Meer dan €25.000 

 
Welke elementen zouden jullie voor de gasten willen financieren?  
 
o Alleen de bruiloft   o De bruiloft en twee 

hotelovernachtingen 
o De bruiloft en één 

hotelovernachting 
o De bruiloft, de 

hotelovernachting(en), de reis  
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Hebben jullie al enig idee hoe jullie gewenste bruiloft eruit ziet? 
Kunnen jullie mij hier iets meer over vertellen: 
Onderdeel Uitleg 
Huttenavond Lijkt jullie een huttenavond leuk om de gasten te 

ontvangen op de aankomst-dag? 
o Ja           
o Nee 
o Wij weten niet wat dit inhoud 

Ceremonie Welke elementen willen jullie hier graag terug zien: 
o Nederlandse Trouwambtenaar (Ceremonieel)         
o Trouwen bij Kapel 
o Trouwen met uitzicht op de bergen 
o Binnen in een Oostenrijkse locatie trouwen 
o ____________________________________ 

 
Proost o Glühwein? 

o Apfelstrudel? 
o ____________________________________ 

 
Diner o Wiener Schnitzel 

o Buffet / diner 
o ____________________________________ 

 
Feestavond o Oostenrijkse DJ 

o Oostenrijkse Band 
o Nederlandse DJ 
o Nederlandse Band 
o Anders:______________________________ 

 
Overig wensen 
die niet mogen 
ontbreken, zijn: 

o Geen 
o ____________________________________ 

____________________________________ 
o ____________________________________ 

____________________________________ 
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Trouwdag:  
Tijdsplanning: Hebben jullie al tijdsplanning ingedachte: 

o Nee, nog niet    
o Dit willen met jouw samen oppakken 
o Ja, namelijk:  

 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
___:___uur : 
 

 
 
Weddingplanner 
Verwachting: Wat verwachten jullie van Marry and More: 

       ______________________________________  
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
 

 
Bovengenoemde vragen en antwoorden zullen we uitgebreid bespreken 

tijdens een persoonlijke ontmoeting of via een video-gesprek. 
Graag mailen naar: mirjam@marryandmore.nl 


