
    

 

Bruiloft vs Corona 

We kunnen er niet meer omheen, maar wat willen we hier graag onderuit! Helaas 

gaat dat voor sommige al niet meer op… 

De meeste bruiloften in maart/begin april worden al uitgesteld en in het ergste geval 

geannuleerd, maar bruiloften vanaf eind april/mei daar is nu de grootste 

onzekerheid over. Dit brengt een hoop verdriet met zich mee, maar ik zie gelukkig 

ook een hoop mooie ontwikkelingen. In de trouwbranche zie ik leveranciers die 

elkaar een hart onder de riem steken, met elkaar meedenken en uiteraard met hun 

bruidsparen. Ik doe niet anders! Met “mijn” 2020 bruidsparen heb ik al veel contact 

en bespreken we de plan van aanpak, mogelijkheden en alternatieven. Met liefde 

deel ik een aantal belangrijke punten wat wellicht ook voor jullie relevant en 

behulpzaam kunnen zijn in deze tijd als je twijfels en vragen hebt over jullie bruiloft 

vs Corona. 

 Breathe….  
- Het is allemaal overweldigend, maar adem diep in en langzaam uit. Open een raam 
of steek je hoofd uit het raam en je zult al gelijk merken wat frisse lucht doet voor je 
mindset 
 

 Relevante en recente informatie  
- Zorg dat je alle relevante en recente informatie rondom het Coronavirus van 
betrouwbare bronnen krijgt. Denk aan de websites van RIVM, Rijksoverheid, de live 
persconferenties en onze officiële nieuwszenders. In deze tijd is het zo makkelijk om 
via Social Media en andere kanalen mee te gaan in “Fake news” of meningen van 
anderen, wat niet relevant of waarheid is. Dit veroorzaakt nog meer en onnodig 
onrust. 
 

 Trouwlocatie 
- Neem contact op met jullie trouwlocatie om rechtstreeks van hun te horen welke 
stappen zij ondernemen en wat dit betekend voor jullie trouwdatum.  
- Alles bespreekbaar maken is op dit moment heel belangrijk en dat beseffen zij ook, 
maar nog belangrijker is begrip vanuit beide kanten om samen tot een goede 
oplossing te komen 
 

 Leveranciers 
- Ga alle overige betrokken leveranciers na en neem hun algemene voorwaarden of 
jullie onderling gemaakte afspraken door en neem vervolgens contact met ze op om 
de situatie persoonlijk te bespreken. Alleen zo weten jullie hoe iedereen erin staat en 
wat voor mogelijkheden er geboden worden (ook weer om er samen uit te komen) 
 
 
 



    

 

 Oplossingen en alternatieven 
- Denk ten alle tijden in oplossingen en alternatieven. Het is vaak makkelijker gezegd 
dan gedaan, maar in dit geval is er alleen tijd voor actie! Daarnaast heeft dit een 
positievere uitwerking wat nu juist zo hard nodig is. 
 

 Verzetten vs. Annuleren 
- houd rekening met het feit dat betrokken leveranciers ook getroffen worden in deze 
situatie. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Naast het feit dat zij ook uitkijken naar 
jullie trouwdag is het ook hun inkomen. Gelukkig zie ik dat iedereen mee denkt en 
met creatieve oplossingen komen. De boodschap van velen is dan ook; als het moet 
en kan aub verzetten en niet annuleren. Iedereen kijkt naar wat hij zij kan doen om 
flexibel mee te bewegen om op deze manier ook geen inkomen hoeft mis te lopen. 
 

 Jullie Gasten 
- Misschien worden jullie al van alle kanten gewezen op het nieuws en gevraagd wat 
dit betekend voor jullie bruiloft.. dit kan op een gegeven moment allemaal iets teveel 
worden, maar ook voor hen komt dit uit onzekerheid en ook wel bezorgdheid naar 
jullie toe. Daar waar mogelijk, laat ze weten dat jullie op de hoogte zijn en z.s.m. 
komen met een antwoord of zelfs een nieuwe datum. 
 

 “Change the Date” 
- Als alle uitnodigingen er al uit zijn en jullie trouwdatum moet verzet worden dan is 
er het tegenovergestelde van een “Save the date”→ “Change the Date”. Hierin kunnen 
jullie iedereen attenderen op jullie nieuwe trouwdatum. Om niet nog meer kosten te 
maken kan dit ook prima digitaal. Uitnodiging die nog verstuurd moeten worden 
kunnen beter even On Hold gezet worden tot er meer zekerheid is vanuit jullie 
trouwlocatie en de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.  
 

 Verzekering afsluiten 
- Een verzekering afsluiten voor jullie bruiloft i.v.m. het Coronavirus is niet relevant. 
In alle andere gevallen kan ik dit wel adviseren, maar de algemene voorwaarden zijn 
aangepast rondom COVID-19 dus check dit goed als je al een verzekering hebt 
afgesloten of alsnog wilt afsluiten. 
 

 Geldigheidsduur Huwelijksaangifte 
- indien jullie je trouwdatum moeten verzetten, houdt wel in de gaten of jullie 
huwelijksaangifte tegen die tijd nog geldig is. Jullie huwelijksaangifte is een jaar 
geldig. 
 

 Last, but not Least 
- Bel met je vriendinnen, praat erover met je verloofde, plan vooral verder want ook 
dit gaat voorbij en gaan we gewoon door. Positiviteit en optimisme doen meer goed 
dan je denkt.  



    

 

- Butterfly Bliss is bereikbaar voor iedereen en voor alle vragen ongeacht of je een 
klant bent of niet. Zoals eerder gezegd; Wees lief en zorg voor elkaar! 
 

 


