
Uw eigen trouwsite met 
Salons Ten Boogaerde! 

Salons Ten Boogaerde geeft u de mogelijkheid om 
een eigen trouwsite op te maken. Via een handig 
inlogsysteem kunt u uw site zelf beheren en al uw 
familieleden, kennissen en vrienden informeren 
over het verloop van de voorbereidingen. U kan zelf 
ook een lay-out kiezen, nieuws en foto’s toevoegen, 
basisgegevens ingeven, gastenboek bekijken… 

 

In enkele kleine stappen bent u geregistreerd! 

Laat iedereen van uw vrienden, kennissen en familieleden voor 100% genieten van 
uw trouwfeest. 

Bezoek de trouwsite via www.trouwsite.tenboogaerde.be! 

In enkele minuten online... 

http://www.trouwsite.tenboogaerde.be


Dynamisch—Trouwgegevens—Jullie verhaal—
Gastenboek—Programma—Cadeautip—

Fotoalbum—Eenvoudige registratie 

Stap 1:  

Ga naar 
www.trouwsite.tenboogaerde.be 
en klik op ‘nieuw account 
aanmaken’.  

1 jaar GRATIS voor koppels die in Ten Boogaerde trouwen 

Hoe ga je nu te werk... 

Als u dit gedaan hebt, verschijnt het kadertje ‘GEBRUIKERSACCOUNT’. 

Onder account info moet u de gebruikersnaam en e-mailadres invullen. 

 De gebruikersnaam: De gebruikersnaam is de naam van het trouwkoppel 
(jullie dus) en deze wordt gebruikt voor vrienden en familieleden die jullie 
trouwsite wensen te bezoeken. Bijvoorbeeld: ‘Vincent trouwt Celine’. Zij vullen 
in bij gebruikersnaam: ‘VincentenCeline’ 

 De definitieve URL (websitenaam) die op de uitnodiging komt te staan is in dit 
geval: trouwsite.tenboogaerde.be/VincentenCeline 

http://www.trouwsite.tenboogaerde.be


 E-mailadres: vul nu het e-mailadres in 

 Algemene info: hier kunt u de namen, het adres en telefoonnummer ingeven 

 Trouw info: datum & adres wettelijke trouw, datum & adres kerkelijke trouw, 
jullie verhaal, info over jullie huwelijksdag en cadeautip 

 Fotogalerij: hier kunt u foto’s plaatsen—voor het huwelijk kunnen dit foto’s zijn 
van jullie samen, na het huwelijk zijn dit uiteraard foto’s van jullie schitterend 
feest! 
 

Als alle gegevens ingevuld zijn, klik je onderaan links op  

Vincent & Celine 

Voorbeeld uitnodiging met de definitieve  
URL / websitenaam 

Stap 2:  

Als jullie stap 1 uitgevoerd hebben krijgt Salons Ten Boogaerde hiervan een 
melding en zullen wij vervolgens jullie account activeren. 

Stap 3:  

Na activatie (door Salons Ten Boogaerde) krijgen jullie een mailtje met de melding 
dat jullie site geactiveerd is. Tevens zal in deze mail een link staan die jullie 
éénmalig kunnen gebruiken om jullie wachtwoord in te stellen. Als je op de link klikt 
komt onderstaand bericht 



Na het instellen van uw wachtwoord, kunt u inloggen op  

http://trouwsite.tenboogaerde.be/user met uw gegevens: 

 

Gebruikersnaam: ingevoerd bij stap 1 

Wachtwoord: zonet ingesteld 

 

Nu kunt u: 

 verder uw trouwsite bewerken 

 Opslaan en uitsloggen 

 Nadien terug inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dit via 

www.tenboogaerde.trouwsite.be 

Een blijvende herinnering aan de mooiste dag van 
uw leven! 

Salons Ten Boogaerde 

Hoogledestraat 97a 

8610 Kortemark 

 0479 / 68 21 10 

info@tenboogaerde.be 

http://trouwsite.tenboogaerde.be/user
http://www.tenboogaerde.trouwsite.be

