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En guide før bryllupet
fra

finne

hva er viktigst for dere når dere skal
V E L G E B RY L LU P S L O K A L E

Lokalet setter tonen for mye av bryllupet, og det
er noe av det som er vanskeligst å få oversikt over
og bestemme seg for. Det er så lett å bli overveldet
på jakten på det perfekte lokalet, og bli forvirret
av varierende informasjon.

• Ønsker dere å gjøre minst mulig selv eller vil
dere gjerne mye selv?
• Vil dere ha alt fra vielse, fest og forberedelser
på en plass, eller vil dere se etter steder som
er i nærheten av hverandre?
• Er dere forberedt på å bruke mye penger, eller
vil dere spare mest mulig?
• Skal dere ha et sort bryllup med ”alle” dere
kjenner, eller ser dere for dere noe lite og
intimt?
• Hva slags mat ønsker dere? Uformell grillfest
eller fem-retters gourmet?
• Hva er viktigst for dere denne dagen?
• Hvor mye skal være utendørs? Passer området
rundt til det?
• Hvordan ønsker dere at stilen på bryllupet
skal være? Velg et lokale som passer.

B RY L L U P S L O K A L E

Her er en liste over spørsmål det kan være lurt å
stille samt et skjema å bruke for å få sammenligne
aktuelle lokaler.
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SPØRSMÅL
ang. bryllupslokalet

1. ER DATOEN LEDIG?
2. HVOR MANGE GJESTER ER DET PLASS TIL?
Hvor mange er ideelt? Hvilke layoutmuligheter fins
det?
3. HVA KOSTER DET? Pr. person? Totalt?
4. HVA INKLUDERER DENNE PRISEN? Mat,
servitører, rydding?
5. HVA ER IKKE INKLUDERT I PRISEN? Alkohol,
dekor?
6. HVORDAN ER PARKERINGSMULIGHETENE?
7. ER DET NOK TOALETTER?
8. FINS DET FINE LOKASJONER I NÆRHETEN
TIL BILDER?
9. ER DET FASTE LEVERANDØRER SOM MÅ
BRUKES? Catering, DJ, etc.
10. HVA BLIR ORGANISERT? OG HVA MÅ
GJØRES SELV? Hvem rydder, dekorerer, serverer,
lager drinker etc?
11. HVOR LENGE ER LOKALET TILGJENGELIG?
Når er det klart til pynting og når må det forlates.
12. HVA SLAGS RESTRIKSJONER FINS? Lyd,
foto, alkohol, catering, bruk, leverandører?
13. NÅR OG HVORDAN SKAL DET BETALES?
Depositum? Forfall?

14. HVA ER AVBESTILLINGSPOLICIEN?
15. FINNES
DET
OVERNATTINGSMULIGHETER?
16. ER DET MULIGHETER FOR Å HA VIELSEN
VÆRE PÅ SAMME STED?
17. HVOR SENTRALT ER DET? I forhold til:
forberedelsene? Vielse? Hotell?
18. HVORDAN ER MULIGHETENE TIL Å
DEKORERE?
19. ER DET NOK PLASS TIL PLASS TIL DANSING
/ DJ / BAR?
20. HVA ER ALKOHOLPOLICYEN? Blir det dyrere
uten alkohol? Er det lov med medbrakt? Muligheter
for åpen bar?
21. HVA ER KAKEPOLICYEN? Er det lov med
medbrakt?
22. ER DET EN KOORDINATOR? Eller en fast
kontaktperson?
23. ER DET EN FAST CATERER? Kan det velges
fritt utenfra? Er det utstyrt kjøkken?
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SAMMENLIGNE BRYLLUPSLOKALER
Når er det
Navn på lokalet
ledig

Min-max
antall gjester/ Pris - pr gjest
passer best
- totalt
for

Hva er
inkludert

Hva er ikke
inkludert
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Restriksjoner Catering

Er det plass
til dans og
underholdning?

Andre notater
(se forslag til
spørsmål)

Jeg ønsker dere masse lykke til
med

bryllupsforberedelsene!

Tr e n g e r

dere

planleggingen

mer

hjelp

finner

til
dere

blogposter HER, og guider HER.
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