Meestgestelde vragen
1. Waarom heb ik een weddingplanner nodig?
Het inschakelen van een weddingplanner is een investering in een zorgeloze
huwelijksdag! Bij het organiseren van jullie bruiloft komt veel kijken, zeker als je in het
buitenland trouwt. Denk aan het regelen van de trouwlocatie, fotograaf, het
bruidsboeket, de hairstyling en visagie, het papierwerk, het aansturen van alle
bedrijven en leveranciers, de coördinatie op de dag zelf, en meer. Waar beginnen
jullie? BanKasa is er om jullie te helpen en adviseren. Wij nemen jullie alle zorgen uit
handen en regelen jullie bruiloft tot in de puntjes, zodat jullie stressvrij kunnen
genieten van de voorbereidingen en natuurlijk jullie trouwdag.
2. Ik heb al een ceremoniemeester; kan ik ook een weddingplanner inschakelen?
Jazeker. Normaal vervult de weddingplanner ook de rol van ceremoniemeester op de
bruiloft, maar het is heel gebruikelijk om een kennis te vragen een handje te helpen.
Wij stemmen graag taken af met de ceremoniemeester, maar door de
stressmomenten op te vangen zorgen wij er tevens voor dat ook de ceremoniemeester
kan genieten van jullie trouwdag.
3. Hoe vroeg moeten we beginnen met het plannen van onze bruiloft?
De meeste bruidsparen beginnen tussen anderhalf en een half jaar van tevoren.
Er is dan ruim voldoende tijd om jullie wensen en ideeën op een rijtje te zetten en alles
te regelen voor jullie droomhuwelijk.
Hebben jullie gekozen voor een bijzondere datum? Laat dit ons zo snel mogelijk weten
om te voorkomen dat de datum misschien al bezet is.
Willen jullie last-minute trouwen? Vraag ons naar de mogelijkheden!
4. Kunnen we trouwen op Curaçao als we een geregistreerd partnerschap hebben?
Een geregistreerd partnerschap kan alleen in Nederland omgezet worden in een
wettelijk huwelijk. Vandaar dat het niet mogelijk is om op Curaçao voor de wet te
trouwen. Maar nadat jullie deze juridische stap zetten bij jullie gemeente in Nederland,
regelen wij graag een mooie trouwceremonie op het zonnige Curaçao!
5. Kunnen bruidsparen van hetzelfde geslacht trouwen op Curaçao?
Op Curaçao is voor de wet trouwen helaas (nog) niet mogelijk voor bruidsparen van
hetzelfde geslacht. Wij hebben gelukkig ruime ervaring in het organiseren van
symbolische huwelijken. Hierbij laten we de ceremonie in alles voelen als een echt
huwelijk.
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6. Moeten wij in Nederland eerst nog in ondertrouw?
De aanvraag voor jullie huwelijk wordt bij de burgerlijke stand op Curaçao gedaan.
Zodra deze is goedgekeurd gaan jullie officieel schriftelijk in ondertrouw; dit hoef je
dus niet in Nederland te regelen. Na het huwelijk krijgen jullie van ons de
huwelijksakte mee, waarmee jullie het huwelijk inschrijven bij jullie gemeente in
Nederland. En daar geef je tevens aan welke achternaam je vanaf dan aanneemt.
7. Mogen wij een eigen ambtenaar meebrengen?
Een wettelijk huwelijk wordt door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand van Curaçao voltrokken, en die maakt iets bijzonders van jullie ceremonie. Het is
niet toegestaan een eigen BABS mee te brengen om jullie huwelijk te voltrekken, maar
in samenspraak met de ambtenaar van Curaçao kan deze wel spreken tijdens jullie
ceremonie. Trouwen jullie niet voor de wet? Dan kunnen jullie een eigen spreker
verzorgen, of wij regelen een persoonlijke ambtenaar.
8. Er komen geen gasten mee, hoe zit het met de getuigen die we nodig hebben?
Wanneer jullie intiem met z’n tweeën trouwen, verzorgen wij voor jullie de getuigen
die wettelijk nodig zijn. Deze getuigen zullen tijdens de ceremonie op gepaste afstand
aanwezig zijn, zodat jullie bruiloft echt privé is.
9. Mogen we onze eigen decoratie meenemen?
BanKasa is een full-service wedding planner en wij verzorgen ook de aankleding op
jullie trouwdag. Maar natuurlijk is het leuk om jullie bruiloft een persoonlijk tintje te
geven door extra’s toe te voegen. Voorbeelden zijn een caketopper, gepersonaliseerde
waaiers, eigen menukaarten, of bellenblaas in jullie thema of stijl. Als jullie zelf pennen
voor de getuigen meebrengen om de huwelijksakte te tekenen, let er dan wel op dat
de inkt zwart is en niet blauw.
10. Kunnen jullie ook een welkomstborrel of andere activiteiten rondom de bruiloft
verzorgen?
Trouwen op Curaçao gaat vaak gepaard met een hele week (of langer) gezelligheid. Dit
biedt de perfecte gelegenheid om veel tijd met jullie gasten te besteden en meerdere
activiteiten rondom de trouwdag te plannen. Wij kennen op het eiland de beste
plekjes voor borrels en de leukste (groeps)activiteiten. Deel jullie ideeën met ons, wij
adviseren jullie graag!
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