
DE ULTIEME CHECKLIST 
voor een onvergetelijk verjaardagsfeest!

 °#1. VOLG DE CHECKLIST 
Volg deze ultieme checklist zodat je echt niets kan vergeten voor het feest!

 °#2. PRIK EEN DATUM 
Organiseer je het feest op de dag van je verjaardag of kies je voor het weekend erna?

 °#3. KIES EEN LOCATIE 
Een verjaardagsfeest thuis of op locatie? Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af! Indien je het feest 
niet thuis organiseert, reserveer dan tijdig de locatie. Zo ben je zeker dat het nog beschikbaar is op 
de gewenste datum.

 °#4. MAAK EEN LIJST MET GENODIGDEN 
Trommel je je volledige familie op of al je vrienden en misschien ook wel enkele collega’s?  
Het zou jammer zijn om iemand te vergeten. Herlees na enkele dagen de lijst met genodigden, 
zo ben je zeker dat je niemand bent vergeten. Stel je lijst wel tijdig samen zodat je iedereen 
op tijd een seintje kan geven. 

 °#5. MUSIC MAESTRO! 
Laat dit niet aan het toeval over, het is de muziek die voor de ambiance zorgt op je feestje!  
Een DJ, zanger(es), een groepje,... zoek iemand die het feestje in gang kan zetten.  

Zo kan je de hele nacht door dansen!

 °#6. GA VOOR EEN THEMA 
Bepaal een thema voor het feest, haal je inspiratie uit een hobby, favoriete film, laatste reis,...  
Ook enkele leuke kleurtinten kunnen het thema voor jouw verjaardagsfeest vormen!

 °#7. LEG OP VOORHAND EEN BUDGET VAST 
Bepaal hoeveel je in totaal wil uitgeven en hou rekening met onvoorziene kosten. Denk goed na  

over wat je zeker nodig hebt en waarop je kan besparen. Probeer goed bij te houden wat je  
al hebt uitgegeven of waarvoor je een voorschot of waarborg hebt moeten betalen. 

 °#8. VERRAS MET JE UITNODIGINGEN 
Zet meteen de juiste toon met originele uitnodigingen voor je feest. Een mooi design, een ballon aan 
elke uitnodiging of persoonlijke bezorgservice,... Wees creatief, want zoals ze zeggen: “You never get a 
second chance to get a first impression”.

 °#9. ZOEK EEN GEPASTE OUTFIT 
Tijdens het feest sta jij in de spotlights, zoek daarom een gemakkelijke outfit waarin je kan stralen  
en de hele nacht kan dansen. Begin goed op voorhand aan je zoektocht en laat je eventueel bijstaan  
door een vriendin. Zo maak je zeker een goede keuze, want alle ogen zullen op jou gericht zijn!  
Een beetje glitter and glamour past wel op deze speciale gelegenheid ;-)

 °#10. FOTO’S VOOR DE UITNODIGINGEN 
Ga voor gepersonaliseerde uitnodigingen met een passende foto. Wees mysterieus en  
geef reeds een hint over het thema. Of maak een collage met foto’s van jezelf door de jaren heen.  
Zo zet je alvast de juiste toon voor het feestje!

 °#11. EEN NIEUWE COUPE 
Duizenden foto’s en selfies worden genomen op het feest. 
Maak dus zeker een afspraak bij de kapper, zo ben je zeker dat je er piekfijn uitziet!

 °#12. BEDANKJES VOOR JE GASTEN 
Gasten brengen vast en zeker veel geschenken voor de jarige mee. Het minste wat je kan doen is ze een 
klein bedankje mee naar huis geven. Snoepdoosjes gevuld met lekkers, een leuke sleutelhanger, jojo’s of 
kleurpotloden voor de allerkleinsten,... Keuze in overvloed!

https://www.smartphoto.be/nl/kaartjes/uitnodigingen
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/snoepdoosje
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/sleutelhanger
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/jojos
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/kleurpotloden


 °#13. CHECK THE LIST 
Check regelmatig “The List”. In de maand voor het spetterende feest wordt dit document de leidraad 
doorheen je leven.

 °#14. VOORZIE VOLDOENDE MATERIAAL
Heb je besloten om het feest thuis te organiseren? Dan begin je best goed op voorhand aan je 
zoektocht naar decoratiemateriaal.  
Koop genoeg materiaal, zodat je geen last minute boodschappen meer moet doen.

 °#15. CHECK HET WEER 
Bij goed weer is het supergezellig om een aperitiefje buiten te geven, maar bij regenbuien wil 
niemand natte voeten. De weerman (en die stralende zon) is je beste vriend!

 °#16. BLIJF ORIGINEEL 
Heb je even een feestdipje? Check dan onze blog en sociale media. Wie weet vind je wel net de 

inspiratie die je nodig had om er opnieuw tegenaan te gaan!

 °#17. ETEN & DRINKEN 
Bestel je het eten bij een traiteur of ga je zelf aan het fornuis staan? 

Kies in het laatste geval voor een menu die je makkelijk op voorhand kan 
klaarmaken zodat je tijdens het feest zelf kan genieten.

 °#18. PARTY TEAM 
Als je beslist hebt om het feest thuis te organiseren, stel je best een “Party Team” samen. Je vindt zeker en 
vast enkele vrienden die willen helpen tijdens het feest. Echte vrienden helpen je misschien wel opruimen na 
het feest ;-)

 °#19. CHECK DE GASTEN 
Heeft nog niet iedereen laten weten of ze naar het feest zullen komen of niet? Bel je gasten even op om te 
checken of ze aanwezig zullen zijn. Zo weet je voor hoeveel mensen je hapjes en drankjes moet voorzien!

 °#20. TAFELDECORATIE 
Versier je tafel met enkele basic stukken zoals servetten en tafellopers die passen bij je thema. 
Werk af met enkele leuke extra’s zoals personaliseerbare placemats, naamkaartjes, 
gepersonaliseerde bestekhouders,... Vergeet geen kaarsen en bloemen op tafel te zetten, gezellig!

 °#21. FEESTVERSIERING 
Trek het thema van je feest door in alle versiering. Feestvlaggetjes, kaarsenhouders, gastenboek, 
foto op je dressoir... alles kan je in hetzelfde thema personaliseren. Vergeet zeker niet de versiering 
voor buiten, verwelkom de gasten met een welkomposter of spandoek!

 °#22. DENK AAN ANIMATIE VOOR JONG ÉN OUD 
Indien je jonge gasten hebt, is het iets eenvoudiger om animatie te voorzien: een springkasteel, een 
clown of zelfs enkele go-carts. Alle gasten een hele dag door animeren is niet eenvoudig. Check 
zeker onze blog, daar kan je enkele leuke spelletjes voor jong en oud terugvinden.

 °#23. DE PAKJESCEREMONIE 
Je zal op het feest heel wat cadeautjes mogen uitpakken. Daarom voorzie je best een aparte tafel 
waar je de geschenkjes kan verzamelen. Voorzie ook een doos om gevulde envelopjes veilig in  
op te bergen :-)

 °#24. ZORG VOOR HERINNERINGEN 
Bijna iedereen heeft een smartphone, vraag aan je gasten om foto’s te nemen tijdens het feest en die 

te delen met je eigen # op sociale media. Verzamel ze allemaal via Google Drive of dropbox en maak er 
nadien een fotoboek van. 

 °#25. EEN PLUIM OP JE FEESTHOED 
Aangekomen bij puntje 25 op de checklist? Hoog tijd om trots te zijn op jezelf, je feest is bijna daar!

 °#26. OPRUIMTEAM 
Aan alles komt een einde, helaas is er nog wat opruimwerk. Vraag aan het Party Team uit puntje 18 om een handje 

toe te steken en je bent zo klaar. Overtuig ze met taart en je zal zien dat ze staan te springen om je te helpen ;-)

https://www.smartphoto.be/blog
http://www.facebook.com/smartphoto.be
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/set-van-placemats
https://www.smartphoto.be/nl/kaartjes/naamkaartjes
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/bestekhouder
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/vlaggetjes
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/kaarshouder
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/gastenboek
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/foto-op-acryl
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/welkomposter
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/spandoek
https://www.smartphoto.be/blog
https://www.smartphoto.be/nl/fotoboeken

