
Checklist voor inhuren  

Dienstmeiden van Nu 
 

Wat leuk dat je voor Dienstmeiden van Nu hebt gekozen!  

Om alles zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen hebben wij de volgende checklist opgesteld. Dit 

om zoveel mogelijk zaken van te voren af te stemmen met elkaar. En zeg eens zelf, de lol zit hem 

al in de voorbereiding, toch? 

 

Oh ja, 

Gebruik de vakjes links van de items om de punten af te vinken die klaar zijn. En plaats eventuele 

opmerkingen eronder of ernaast. 

 

☐ Voor welke gelegenheid zoek je tafelstyling en welke sfeer wil je? 

 

☐    Ice Blue & Black 

☐ Bohemian Chic 

☐ Voorjaarstafel 

Anders namelijk: 

☐   Cosy & Trendy cream 

☐ Vintage 

☐ Arabia 

☐    Gastro 

☐ Cosy & Trendy grijs 

  



 

☐ Hoeveel personen verwacht je? 

 

☐ Hoeveel gangen gaan er geserveerd worden? 

 

Wil je een compleet couvert pakket zoals in prijslijst of slechts onderdelen? 

☐   Compleet couvert ¾ gangen 

☐   Onderdelen namelijk: 

☐   Onderbord 

☐ Diner bord 

☐ Entree bord 

☐ Kom 

☐ Wijnglas groot 

☐    Wijnglas klein 

☐    Water/Longdrinkglas 

☐    Mes 

☐    Vork 

☐    Lepel 

☐    Koffie/dessert lepel 

extra’s 

☐ Koffiekopjes 

☐ Tafelkleed, kleur, vorm en maat 

☐ Tafelloper 

☐ Servetten 

☐ Messenleggers 

☐ Waterflessen / Karaffen 

☐ Kamerscherm 

☐ Kaarsstandaards  

☐ Broodplanken 

☐ Wijnkoeler  



 

 

Hoe Lazy wil je zijn? 

☐ Je haalt en brengt zelf 

☐ Afspraak maken voor ophalen 

 

☐ Afspraak maken voor retour 

 

☐ Dienstmeiden van Nu brengt en haalt  

☐ Waar is de locatie? 

 

☐ Afspraak maken voor levering 

 

☐ Afspraak maken voor retour 

 

☐ Wij brengen/halen en stylen  

☐ Waar is de locatie? 

 

☐ Inschatting uren voor styling 

 

☐ Wat voor tafel staat er, vorm en maat? 

 

☐ Is er stromend water aanwezig? 

  

☐ Wie kookt? Als cateraar graag contact info 

 

☐ Afspraak maken voor levering 

 

☐ Afspraak maken voor retour  



 

☐ Borgsom is bekend 

☐ Algemene voorwaarden zijn bekend 

☐ Hoe ben je aan Dienstmeiden van Nu gekomen? 

 

☐ Je gegevens: 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 


