
Bruiloft
corona-checklist

Je bruiloft is misschien wel de mooiste dag van je leven. Deze wil je 
graag vieren met familie, vrienden en bekenden om je heen. Het is 
wel belangrijk dat iedereen zich goed aan de coronaregels houdt, juist 
omdat je veel van elkaar houdt. 

Deze handige checklist helpt je om je bruiloft coronaproof te maken.

Voorbereiding
Vraag de feestlocatie naar hun coronaprotocol  
en neem dit met hen door.

 Benoem een aantal vrienden of familieleden tot 
corona-aanspreekpunt. Zij onderhouden contact 
met de feestlocatie, de catering, de band, de 
fotograaf en andere betrokkenen over de 
coronaregels. Bij de voorbereidingen en tijdens 
de feestelijkheden kijken ze of iedereen zich aan 
de regels houdt. Als het nodig is spreken zij de 
mensen erop aan.

 Het is belangrijk dat alle gasten weten: houd  
1,5 meter afstand, zowel bij de voorbereiding als 
tijdens het feest. Iemand met klachten blijft thuis  
en laat zich testen.

 Informeer je gasten: stuur een kaartje mee  
met de uitnodiging met daarop de belangrijkste 
coronaregels. 
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Veel besmettingen vinden 
plaats in de privésfeer: thuis, 
op familiebijeen komsten en bij 
feesten. Houd je daarom echt 
aan de coronaregels. Je wil 
natuurlijk niet dat je bruiloft 
een vervelende afloop krijgt 
omdat je gasten besmet raken 
met corona. Zorg dat iedereen 
een mooie herinnering aan je 
bruiloft overhoudt.

Tip: Heb je een speciaal thema 
voor de aankleding van de locatie? 
Laat bijvoorbeeld in dezelfde 
stijl of samen met de feestlocatie 
de belangrijkste coronaregels 
drukken op:

 • Een welkomstbord
 • Posters
 • Tafelkaartjes 



Hennafeest en 
vrijgezellenfeest

 Heb je een hennafeest of vrijgezellenfeest thuis  
of bij iemand anders? Houd je ook daar aan de 
regels. Dit betekent dat je maximaal 3 gasten  
mag ontvangen (kinderen t/m 12 jaar niet 
meegerekend). Houd ook in huis altijd 1,5 meter 
afstand van je gasten.

   Het aanbrengen van henna valt onder de 
contactberoepen. Hiervoor gelden aparte regels 
(zie hierboven). De GGD raadt aan om een 
mondkapje te dragen. Is het hennafeest of 
vrijgezellenfeest op locatie? Overleg dan vooraf 
met de organisatoren of gasten hoe je ervoor zorgt  
dat iedereen zich aan de coronaregels houdt.

Make-up, kapper en kleding

Natuurlijk wil je er op je mooist uitzien voor deze speciale 
dag. De mensen die je daarbij helpen hebben een 
contactberoep. Dit geldt ook voor je moeder, zus of 
vriend of vriendin die iedereen opmaakt, knipt, helpt  
bij kleding etc. Hiervoor zijn aparte regels.

 Houd zoveel mogelijk afstand tot elkaar. Alleen de 
persoon die henna aanbrengt en haar en make-up 
doet komt zo kort mogelijk binnen de 1,5 meter.

Blijf thuis bij klachten! 

 Deel geen make-up (zoals lippenstift) met elkaar.

 Was tussendoor je handen met water en zeep of 
gebruik handalcohol.

 Maak deurklinken, schakelaars, kranen en andere 
plekken die vaak aangeraakt worden regelmatig 
schoon. Dit doe je met water en allesreiniger.

(Het hele protocol voor contactberoepen kun je  
hier downloaden)

Bruidspaar:

“ Het was voor ons wel 
even omschakelen. 
Natuurlijk wil je op zo’n 
emotioneel moment 
het liefst iedereen 
aanraken en omhelzen. 
Maar gastvrijheid is 
ook dat je goed zorgt 
voor je gasten en 
hun gezondheid. Je 
wil niet dat je familie 
en vrienden op jouw 
bruiloftsfeest besmet 
raken en ziek worden.”

Heb jij of een van je gasten 
klachten als neusverkoudheid, 
een loopneus, niezen, keelpijn 
hoesten of koorts? Blijf thuis 
en laat je testen, ook al zijn  
het lichte klachten.
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Tip: Met Zoom kun je 
mensen op afstand laten 
meegenieten.

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/hygienemaatregelen/#h1c5a4762-533c-47ea-88e3-fa5ded8c58b9


Het trouwfeest
 Bedenk van tevoren hoe je je gasten bij aankomst 
wilt begroeten, hoe je gefeliciteerd wilt worden en 
hoe je afscheid van hen neemt. Ook zonder fysieke 
aanraking zijn er manieren. Denk aan een luchtkus, 
een hand op het hart, oogcontact, een buiging,  
een ‘namasté’… Wie weet heb je een creatief en 
passend idee? 

 Let bij het omkleden en het bijwerken 
van de make-up tijdens het feest 
op de regels voor 
contactberoepen.

 Het bruidspaar mag een 
dans doen. De gasten 
blijven zitten.

De feestlocaties en de 
GGD Amsterdam wensen 
jullie een hele fijne 
trouwdag en een lang  
en gelukkig huwelijk.

Goed om te weten
Tijdens het feest kan de 
gemeente (in burgerkleding) 
langskomen om te checken 
of iedereen zich aan de regels 
houdt. Als dit niet het geval is, 
kunnen er waarschuwingen en/
of boetes worden gegeven. 

Bruidspaar:

“ Ik tel mijn zegeningen 
en ben ontzettend blij 
dat we ons huwelijk 
hebben kunnen vieren 
met onze familie en 
vrienden. Met wat 
aanpassingen lukt dat 
ook prima op afstand. 
Zo begroetten we onze 
gasten met een hand op 
ons hart.”
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Trouwstoet
 Is er een trouwstoet? Bedenk van tevoren hoe je  
in deze stoet afstand kan houden. 

 Spreek van tevoren af wie bij wie in de auto mag.  
Bij mensen uit verschillende huishoudens is het 
advies om een mondkapje te dragen.


