
LET’S
  talk money

Dres scod es,  e nvel op je s ,  v r i jge z e l l e n fee s t e n : 

ook voo r  d e  ga st e n  kan ju l l i e  b ru i l o f t  a a rd ig  wat 

ge l d  kost e n .  Om t e  voo rkomen da t  mone y  i s sues  een 

even tue l e  p re tbed e r ve r  word en ,  maken we g raag 

een  aan ta l  ge l d top i c s  besp reekbaar  met  ga st e n  én 

b ru id en .  En a l s  bonu s  geven twee  expe r t s 

ju l l i e  een  paa r  hand ige  t i ps .

DE
 GROT

E
 
G
E
L

DDISCU

SS
I
E
!
 •

Bruiloftsgasten aan het woord
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Uitgenodigd worden voor een 
bruiloft is leuk. Ontzettend leuk. 
Je kunt je verheugen op een 
mooie en sfeervolle dag, met 
prachtig uitgedoste mensen, 
lekker eten en drinken, volop 
romantiek en als kers op de 
bruidstaart ook nog een spette-
rend feest. What’s not to like zou 
je zeggen? Je mag deel uitmaken 
van de mooiste dag uit het leven 
van je dierbare én je wordt zelf 
ook nog in de watten gelegd. 
Maar soms… soms zorgen een 
aantal verzoeken op de uitnodi-
ging voor wat vragen, hoofd-
brekens, discussie, of erger: dat 
een gast afhaakt. En daar ligt 
vaak een onderwerp aan ten 
grondslag dat we liever niet 
bespreken: geld.
 
Optelsommetje
Het begint al bij dat envelopje: 
het bruidspaar wil geen cadeaus, 
maar geld. Best logisch in een 
tijd waarin de meeste brides and 
grooms to be al samenwonen en 
dus niet per se een nieuw servies 
of setje kandelaars nodig hebben. 
Maar oké, geld dus: wat is nu een 
acceptabel bedrag om te geven? 
Wat ‘verwacht’ het bruidspaar? 
En je wilt je er eigenlijk niets van 
aantrekken, maar wat geven de 
andere gasten? 

#poepiechic
Bruiloftsthema’s met bijbehoren-
de kledingvoorschriften worden 
steeds populairder. Leuk als je 
een limietloze portemonnee hebt, 
graag nieuwe outfits aanschaft 
voor een bruiloft of toevallig al 
iets geschikts in de kast hebt lig-
gen. Maar wat als je bijvoorbeeld 

een smoking aan moet schaffen 
die je daarna nooit meer zal 
dragen? En dan hebben we het 
nog niet eens gehad over de vrij-
gezellenfeesten: megaleuk, maar 
de programma’s worden steeds 
uitgebreider en dus vaak ook 
kostbaarder. 

€ 600,-: ka-ching!
Tel alles bij elkaar op en je hebt 
als gast voor een bruiloft aardig 
wat kostenposten. Even een kijkje 
over de grens: uit onderzoek 
van American Express vorig 
jaar bleek dat de Amerikaanse 
bruiloftsgast gemiddeld 637 
dollar spendeert aan een bruiloft. 
En dan zijn de vrijgezellenfeesten 
niet meegerekend. Dat was 
een stijging van 21 procent ten 
opzichte van 2013. De hogere 
kosten zitten hem vooral in het 
huren van hotels (weekend-
bruiloften worden populairder) 
en duurdere kleding. En uit een 
enquête uit 2012 onder 1000 
Britten bleek dat ook zij rond 
de 600 euro kwijt zijn als gast. 
Bedragen die ze wellicht graag 
uitgeven, begrijp ons niet 
verkeerd. Het wordt alleen 
een ander verhaal als je net 
in een fase zit waarin plots veel 
vrienden en familieleden gaan 
trouwen. 

Onze missie
Nu krijgen wij regelmatig de 
vraag ‘wat je hoort te geven en 
spenderen’ als gast. Daar kunnen 
we eigenlijk heel kort over zijn: 
standaardbedragen bestaan niet. 
Er is ook geen etiquette dat voor-
schrijft wat heurt. Wat je geeft, 
is grotendeels relatie-, situatie-, 

grootte-van-de-bruiloft-, eigen- 
portemonnee-afhankelijk. Sorry, 
geen toverformule. Maar! We 
dachten: laten we het onderwerp 
op z’n minst eens bespreekmaar 
maken en zowel bij gasten als 
bruiden navragen hoe zij hierover 
denken. Wat gasten uitgeven en 
wat bruiden ‘verwachten’ te krij-
gen. Ook hebben we twee experts 
uitgenodigd om hier hun licht op 
te schijnen: image consultant en 
etiquette-expert Gonnie Klein 
Rouweler en topweddingplanner 
Wiesje Hallewas. 

Disclaimer
Om te peilen hoe verschillende 
mensen uit onze eigen omgevin-
gen én daarbuiten over deze 
geldtopics denken, plaatsten we 
in de afgelopen maanden meer-
dere oproepen. Op onze eigen 
persoonlijke Facebook-pagina’s 
en die van Bruid & Bruidegom 
Magazine zelf. En we spraken 
vijftien bruiden die pas getrouwd 
zijn of nog in het huwelijksbootje 
gaan stappen. Dus nee, geen 
grote officiële enquête die heel 
Nederland representeert. Maar 
wel een navraag bij mensen 
met verschillende leeftijden, 
achtergronden en uitgaven-
patronen. We waren daarbij 
vooral benieuwd of de uitgaven 
van de gasten een beetje overeen 
zouden komen met de verwach-
tingen van de bruiden die 
we spraken. 

// Lees en f ind out!

// Sommige vrijgezellenfeesten zijn 
tegenwoordig niet meer te onderscheiden van 
een complete city trip. Superleuke ontwikkeling? 
Of vooral een ongewenst dure? 
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Het envelopje dus: een van de meest gevraagde 
cadeaus onder bruidsparen. Dat was in de tijd  
van onze ouders en grootouders wel anders toen 
veel van hen nog niet samenwoonden voor hun 
bruiloft. Tja, dan kwamen zo’n nieuwe dunschil-
ler of pannenset heel goed van pas. Natuurlijk  
zijn er momenteel ook genoeg bruidsparen die  
bijvoorbeeld een huwelijkslijst aanmaken bij  
grote warenhuizen en online-aanbieders. Of een 
bijdrage vragen voor een goed doel en grote,  
persoonlijke cadeaus als een schilderij of een reis. 
Maar of je als bruidspaar nu voor een cadeau-  
of honeymoonlijst gaat, of voor een envelopje  
met geld, dan rest de gasten nog steeds de vraag: 
met welk bedrag zit je ‘goed’? 

Dit zeiden de bruiden
Van de vijftien bruiden die we hierover spraken, 
gaven acht aan een bedrag van rond de vijftig 
euro per daggast te verwachten en dan vooral  
van familieleden en beste vrienden, mét een  
fulltimebaan. Elvira: “Persoonlijk vind ik dat je  
al blij mag zijn dat je iets krijgt. Uitgaan van  
bedragen vind ik een beetje onbeschoft.” Daar 
sluit Laura zich bij aan: “Iedere gast moet geven 
wat hij of zij kan missen. Mijn man en ik zijn  
nergens van uitgegaan, maar soms wel positief 
verrast.” Bruid Bernice baseert het bedrag van 
50 euro vooral op wat ze zelf als bruiloftsgast  
uitgeeft: “Op de bruiloft van bijvoorbeeld beste 
vrienden hebben wij als koppel meestal rond de 
100 euro gegeven.” Vijf andere bruiden gaven  
aan tussen de 25 en 40 euro per daggast, of 75  
per stel redelijk te vinden en één bruid noemde 
‘tussen de 20 en 70’. Het merendeel dacht van  
de avondgasten een bedrag tussen de 25 en 30 
euro per persoon te krijgen. 

Dit zeiden de gasten
Grappig om te zien: van de bedragen die door  
de 22 bruiloftsgasten werden genoemd, was  
50 euro het meest genoemde bedrag. Een aardige 

match dus! Zes ondervraagden gaven als (enkele) 
gast tussen de 25 en 40 euro, tien ondervraagden 
noemden een bedrag tussen de 50 en 70 euro  
en zes ondervraagden gaven tussen de 100 en  
125 euro. Bruiloftsgast Iris licht toe: “Het ligt  
er natuurlijk ook heel erg aan hoe je band is  
met het koppel, en hoe lang ze hebben moeten 
sparen voor hun bruiloft. Als ik weet dat geld 
geen issue is, geef ik liever een origineel creatief 
cadeau.” Nikki combineert haar geldbedrag met 
een tastbaar cadeau: “Met z’n tweetjes geven  
we als daggast 75 euro met een f les lekkere  
wijn erbij.”

// “Met z’n tweetjes geven 
we als daggast 75 euro en 
een lekkere f les wijn erbij.”
- Nikki

TIP VOOR DE BRUIDSPAREN

Willen jullie graag geld als cadeau en zeker 

weten dat geen enkele gast zich druk hoeft te 

maken om de hoogte van het gegeven bedrag? 

Laat de ceremoniemeester dan in een extra 

brief aangeven, dat jullie in plaats van een 

enveloppe of kaart een anonieme bijdrage wil-

len. DIY een leuke geldbox in elkaar, zet deze 

op een speciale cadeautafel et voilà: iedereen 

kan daar een mooi bedrag in stoppen.

                                                                                                      
                                                                                                      

// Het envelopje
GELDTOPIC 1:
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Een vrijgezellenfeest is om twee redenen een onmis-
baar onderdeel van de bruiloftspret. 1: de bruid en 
bruidegom verdienen natuurlijk een laatste onver-
getelijke dag/avond/nacht/weekend als vrijgezel. 2: 
het is een gezellige manier om met elkaar alvast in 
de stemming te komen voor de bruiloft. Het komt 
bovendien de sfeer op de bruiloft alleen maar ten 
goede. Maar waar je vroeger een hapje ging eten of 
een avondje f link ging stappen, hebben sommige 
vrijgezellenfeesten tegenwoordig meer weg van een 
complete citytrip. Kun je je dat veroorloven en heb 
je het ervoor over: superleuk. Maar wat als je het 
geld niet hebt of wilt uitgeven? Of veel geld moet 
spenderen aan een activiteit die je helemaal niet leuk 
vindt? Neem je dan het risico sociale zelfmoord te 
plegen door te zeggen dat je niet mee gaat? Of voel 
je je toch ‘verplicht’ om mee te betalen? 

Dit zeiden de bruiden
Van de vijftien bruiden gaf iets meer dan de helft 
aan dat ze tussen de 75 en 100 euro een redelijk 
maximum bedrag vinden dat vrienden/familie uit 
kunnen geven voor hun vrijgezellenfeest. Drie 
bruiden gingen voor een bedrag tussen de 50 en 75 
euro en drie bruiden voor 130 tot 150 euro. Bruid 
Bianca: “Een acceptabel bedrag vind ik 75 euro. De 
mensen die dat niet kunnen betalen, mogen wat mij 
betreft ook alleen aan de activiteit of het eten deel-
nemen: even goede vrienden!” Bruid Tracy deelt 
graag een tip voor iedereen die een vrijgezellenfeest 
organiseert: “Bepaal gezamenlijk een bedrag en be-
spaar door goede keuzes te maken. Een lunch kan 
ook thuis. Zo kunnen degenen met een lager inko-
men of studenten ook meegenieten, en dat is voor 
een bruidspaar uiteindelijk het allerbelangrijkst.”

Dit zeiden de gasten
Vraag je het de bruiloftsgasten, dan geeft de helft aan 
een maximum van 100 euro te willen spenderen. 
Zeven gasten gaven een bedrag tussen de 50 en 75 

euro aan, drie gasten een maximum van 150 euro 
en één gast zou tot 250 euro besteden (voor een heel 
weekend). De toelichtingen op de bedragen liepen 
uiteen. Zo gaf Cherique met een maximum bedrag 
van 75 euro aan: “Het moet tegenwoordig allemaal 
groots en veel. Maar iets goedkoper betekent toch 
niet meteen minder leuk?” Nikki voegt daaraan 
toe: “150 euro inclusief eten lijkt nu een beetje de 
norm te zijn. Dat vind ik eigenlijk vrij veel geld. 
Maar het hang er ontzettend van af wat je gaat 
doen. Een paar honderd euro voor een heel 
weekend is een heel ander verhaal dan 200 euro 
stuk slaan op een dag je Amsterdam met imbeciele 
opdrachten.”

TIP!

Gaat een vrijgezellenfeest richting een hoog 

bedrag, zorg er dan voor dat ook de gasten 

waar krijgen voor hun geld.

//  De vrijgezellen-
feesten

GELDTOPIC 2:
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Een bruiloftsfeest met een thema: superleuk! 
Het geeft de dag een speciaal en persoonlijk 
tintje en de gasten zien er vaak uit om door 
een trouwringetje te halen. Maar... stel dat je 
geen outfit in de gewenste themakleur hebt? Of 
dat je never nooit een smoking of jacquet draagt, 
maar nu black tie op de uitnodiging ziet staan. 
Het zal zeker niet voor iedere bruiloftsgast een 
probleem zijn. Sterker nog, veel gasten tikken 
graag een nieuwe outfit op de kop om zelf ook 
een beetje te shinen op die bijzondere dag. Maar 
is je portemonnee niet toereikend, of heb je 
vier bruiloften in een jaar (het gebeurt): dan tikt 
dat lekker aan.

Als je er maar goed uitziet!
Een kleine meerderheid van de ondervraagde 
gasten besteedt ongeveer 100 euro aan een 
bruiloftsoutfit. Bij de overige gasten spendeert 
een derde tussen de 50 en 100 euro, een derde 
150 euro en de rest geeft aan dat het niet uit-
maakt. Zo zegt Nikki: “Ik heb voor een brui-
loftsoutfit geen vast budget. Belangrijkste is 
dat je er top uitziet.” En Iris licht toe: “Ik ga 
altijd los bij een thema; wat het kost, dat kost 
het.” Ook Olav hanteert geen vast bedrag. 
“Ik hou van thema feesten, dus ik doe graag 
mee. Bij het aanschaffen van de kleding kijk 
ik wel of ik het normaal ook aan zou doen. 
Bij ‘gekke’ kleding, die ik niet vaker aan zou 
trekken, ga ik tot 100 euro.”

Creatief zijn 
Sommige gasten proberen vooral heel creatief te 
zijn als hun budget het niet toelaat om duurdere 
nieuwe kleding aan te schaffen. Inge: “Het is 
voor mij echt een sport om de outfit low budget 
te houden, maar er wel super uit te zien.” En 
dat geldt nog meer bij een bruiloft met een gek 
thema. Clarissa: “Dan struin ik gewoon allerlei 
kringloopwinkels en markten af. En ik vul zo 
veel mogelijk aan met mijn eigen kleding.” Ook 

is voor sommige gasten de band met het bruids-
paar doorslaggevend. Jorrit: “Ik vind dit eigenlijk 
het lastigste onderdeel; het hangt grotendeels 
af van de band die je met het bruidspaar hebt. 
100 euro vind ik redelijk en bij mensen met wie
ik heel close ben, is een hoger bedrag geen 
probleem.”

// “Ik heb voor een 
bruiloftsoutf it geen vast 
budget. Belangrijkste is 
dat je er top uitziet.”
- Bruiloftsgast Nikki

//  De dresscode
GELDTOPIC 3:

                                                                                                      
                                                                                                      

HOE DENK 
JIJ EIGENLIJK 
OVER DEZE 

GELD-
TOPICS?

DEEL JOUW MENING 
IN EEN MAILTJE 

NAAR REDACTIE@
BRUIDMEDIA.NL.
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PETER VAN  
DER LINGEN
-  fotografeerde de prachtige  

bruiloft én familiedag van  
Maritha en Eric (pag. 134).

“Een bruiloft is het feest van de 

liefde van het bruidspaar, maar 

ook van hun families. Je ziet en 

voelt op zo’n speciale dag vaak 

de sterke familiebanden. Zo ook 

bij Maritha en Eric. Het blijft 

prachtig om te zien hoe een va-

der ontroerd zijn dochter weg-

geeft, hoe de zussen om de bruid 

heen staan en, niet te vergeten, 

de dikke kus van oma. Ik leg het 

allemaal met veel liefde vast.”

NATALIA
-  Zonder de mooie bloemencreaties van  

Natalia van Bloemenmeisjes.com zouden onze 
modereportages zeker niet compleet zijn!

“Toen ik over de Pokémon-geïnspireerde reporta-

ge hoorde, dacht ik meteen: ik maak een poman-

der, een bloembolletje, in de kleuren van een 

Pokémon-bal! Voor de shoot in het park liet ik me 

vooral inspireren door de kleuren uit de prachtige 

omgeving. Die komen terug in het bruidsboeket, 

het corsage en de bloemen op de tafels.”

MARLIES NOVICA
-  Onze nieuwe stylist Marlies 

maakte voor dit magazine vier 
geweldige reportages: de cover, 
We love nostalgie (pag. 83),  
A day at the park (pag. 232) 
en Pokémon Go (pag. 258).

“Op de eerste dag van je nieu-

we baan meteen binnenstap-

pen in een megagroot resty-

lingsproject: hoe geweldig is 

dat?! Very lucky me overkwam 

dat dus. Mijn eerste editie was 

dan ook een ware rollercoaster. 

Ik bedacht samen met het ont-

werpteam een nieuwe cover, 

mocht het gevoel van nostal-

gie vangen in beeld en beleef-

de fantastische dagen tijdens 

de modereportages. Intensief 

ook; goede conditieopbouw 

én Pokémons vangen haha!”

// met dank aan...

CONTRIBUTORS

Ons prachtige nieuwe magazine zou niet tot stand zijn gekomen zonder de mede-

werking van een aantal absolute toppers. Enne, we maken hierbij graag meteen  

gebruik van de gelegenheid om onze gloednieuwe stylist aan jullie voor te stellen.

WIESJE  
HALLEWAS 
-  Weddingplanner Wiesje 

Hallewas deelt handige 
tips in het Gelddiscus-
sie-artikel (pag. 160)

“Altijd leuk om uitgenodigd te 

worden voor een huwelijk! 

De voorpret moet leuk zijn, 

maar kan ook lichte stress 

en ongemak geven. Ook 

voor gasten kan een huwe-

lijksdag namelijk aardig wat 

geld kosten. Een bijzondere 

dresscode die hoofdbrekens 

geeft en dan nog maar niet 

te spreken over de inhoud 

van de welbekende envelop 

en de vrijgezellenfeesten. Ik 

was daarom blij om voor 

deze editie een aantal tips 

te kunnen 

delen waar 

gasten en 

bruidsparen 

wat aan 

hebben.”
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