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Als je hier bent uitgekomen, ben je waarschijnlijk van plan om bin-
nenkort je geliefde ten huwelijk te vragen. Gefeliciteerd! 

Er zijn veel manieren waarop je dit kunt doen. Zo kun je een hele 
show maken van je aanzoek, of het juist heel ingetogen doen.

Wij hebben een checklist samengesteld om er een onvergetelijk 
huwelijksaanzoek van te maken. Het vinden van de perfecte verlo-

vingsring is hierin slechts het beginpunt.

Het aanzoek
Kies de perfecte locatie om de grote vraag te stellen    

Plan exact hoe je je aanzoek wilt doen   
 
Bepaal de dag en het tijdstip voor je aanzoek  

Neem voldoende tijd om de perfecte verlovingsring te vinden 
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PRO TIP
Kies je voor een verlovingsring op maat, zorg er dan voor dat je genoeg tijd hebt om de 
ring te laten maken. Overleg met de juwelier voor je de datum van je aanzoek vastlegt.

De verlovingsring
Laat je innerlijke James Bond los en onderzoek wat haar stijl is. Het meest voor 
de hand liggend is om een kijkje te nemen in haar juwelenkistje.

Zijn haar juwelen modern, traditioneel, minimalistisch of extravagant?    

Geeft ze de voorkeur aan wit-, rosé- of geelgoud?    

Welke vormen hebben haar ringen? Zijn ze rond of juist hoekig?     

Schakel hulptroepen in, zoals haar beste vriendin. 
Doe dit alleen als je volledig op hun discretie vertrouwt!                       

Past de verlovingsring die je wilt aanschaffen bij de sieraden 
en kleding die ze iedere dag draagt?       

Meer weten? Kijk op www.proposalservice.nl
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De ringmaat
Steel een ring van je partner en meet deze op met de Ringmaat meter 
of laat hem opmeten door de juwelier.   

Als je niet aan een ring kunt komen: vraag iemand die close is met 
je partner om op een subtiele manier de ringmaat te achterhalen.  

Zoek uit welke mogelijkheden er zijn om de ringmaat aan te passen.   

Speech
Bereid voor wat je wilt zeggen tijdens het aanzoek en oefen dit.  

DIT IS DE JUISTE 
MAAT

PRO TIP

PRO TIP

Bedenk een geheime plek om de ring op te bergen tot de dag van het aanzoek.

Vergeet niet om het grote moment vast te leggen! De aanwezigheid van een professionele 
fotograaf of videograaf is één van de dingen die het meest gewaardeerd wordt, als tast-

bare herinnering aan het aanzoek

e v e r l a s t i n g  m o m e n t s

DE CHECKLIST

Meer weten? Kijk op www.proposalservice.nl
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Dag van de aanzoek
Blijf kalm en probeer je normaal te gedragen. Wees in het 
moment en geniet ervan!              

Geniet van dit bijzondere moment in je relatie. Laat de druk van het aanzoek je 
niet te zwaar belasten. Als het aanzoek je veel stress oplevert, overweeg dan 
om de Proposal Service in te huren voor het plannen van je aanzoek. Zo kun je er 
zeker van zijn dat de organisatie op rolletjes loopt. 

Geniet van de grote dag en laat de planning over aan een professional. Zo hoef 
je alleen nog maar de grote vraag te stellen.

Dat is nog eens een zorgeloos huwelijksaanzoek!
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Aanzoeken vanaf
€900.-
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