
 
 www.secretaresseassistent.nl 

 

Dresscodes 
 
Kledingvoorschriften: wat te dragen, en wanneer... 
 
 
White tie / Cravate blanche / Avondtoilet 
Deze chicste variant van formele avondkleding wordt gedragen bij zeer officiële 
gelegenheden als galafeesten en bruiloften. In principe alleen ’s avonds, met als 
enige uitzondering een promotieceremonie. 
 
Dames 
- Lange avondjapon van zijde of satijn (geen wol). Kleur aangepast aan het seizoen. 
Schouders bedekt.   
- Lange handschoenen en schoenen in 1 kleur. Handschoenen blijven aan, tenzij een 
oudere dame in het gezelschap geen handschoenen draagt. 
- Accessoires: eventuele ringen worden onder de handschoenen gedragen, 
armbanden erboven. 
- Belangrijk is dat de benen altijd bedekt zijn door de jurk en dat je dame een panty 
aanhebt.   
 
Heren 
- Een rokkostuum of gala-uniform. 
- Zwarte broek met bies over de zijnaden (galon).  
- Zwarte openhangende jas die van voren kort en van achteren lang is. Dit lange 
achterpand (de ‘staart’) sla je achterover als je gaat zitten.  
- Wit rokhemd met rechtopstaand boord, een wit vest, een witte strik en een hoge 
hoed.  
- Gladde, zwarte (lak)schoenen. 
 
 
Black tie / Cravate noire / Tuxedo / Dinner jacket 
Uitsluitend ‘s avonds bij recepties, diners, bruiloften en feestelijke gelegenheden in 
het algemeen. 
 
Dames 
- Een jurk, kort, driekwart of lang. Mag een avondjurk of cocktailjurk zijn. Cocktailjurk 
is elegant, maar minder formeel dan de avondjurk. 
- Jurk moet uit 1 stuk bestaan en valt op of net onder de knie. 
- De kleur moet het liefst aangepast zijn aan het seizoen. In het algemeen: hoe 
donkerder de jurk, hoe formeler deze overkomt. 
- Accessoires: overdag eventueel een hoed. Bijpassende sieraden, schoenen en tas 
in dezelfde kleur of kleurtrap. Handschoenen mogen, maar hoeven niet. Armen 
mogen onbedekt zijn. Draag geen horloge. 
 
Heren 
- Een smoking, iets minder formeel dan een rokkostuum.  
- Zwart, of donkerblauw colbert met zijdegevoerde, smalle revers. Soms een 
sjaalkraag.  
- Zwarte pantalon met zijden galon op de zijnaden.  
- Overhemd is helderwit met opstaand boord, blinde sluiting en dubbelgeslagen 
manchetten.  
- Bij voorkeur zwarte strik. Zwarte lakschoenen. Geen hoed. Voeg een pochet of gilet 
toe in een willekeurige kleur en stof en maak zo de oufit af. Je kunt ook een 
cummerband dragen.  
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Black tie invited: de gastvrouw/-heer heeft het liefst dat je een smoking draagt. 
Black tie optional, dan mogen de gasten het zelf weten, maar zorg er wel voor dat je 
er elegant en stijlvol uitziet. 
 
 
Cocktail attire 
- Dames in een korte, elegante cocktailjurk. 
- Heren in donker pak, maar met meer keuzevrijheid in materialen en kleuren. 
 
 
Tenue de ville 
‘Stadskleding’: nette kleding voor overdag, dus geen avondkleding.  
 
- Heren een net pak, al dan niet driedelig, grijs of donkerblauw, niet bruin. Overhemd 
en stropdas, gepoetste nette schoenen en donkere sokken.  
- Dames een mantelpak of een geklede jurk met een panty. Eventueel een hoed. 
 
 
Smart casual 
Valt tussen formele kleding en vrijetijdskleding in. Er zijn 4 categorieën: 
 
Business casual / Executive of Corporate casual 
Nette pantalon met overhemd, eventueel met trui of blazer. Stoffen mogen minder 
netjes zijn (velours, ribcord). Is voldoende formeel voor zakelijke bijeenkomsten. 
 
Casual chic 
Kleding voor ontspannen lunch of diner. Bijvoorbeeld Dockers gecombineerd met 
sportief overhemd of poloshirt. Sportieve accessoires als leren riem, horloge en 
schoenen. Voor een feestje bij vrienden thuis of tijdens een etentje in een gezellig 
restaurant. 
 
Casual 
Voor kroegavonden, weekends weg of een afspraak bij de pizzeria. Met deze 
nonchalante kledingstijl maak je ook nog een goede indruk als je onverwacht een 
zakelijke relatie tegenkomt. Denk wel na over kleurdetails en accessoires. 
 
Home casual 
Niet geschikt voor zakelijke of belangrijke sociale gelegenheden. Wel als je naar de 
sportschool gaat, in het weekend boodschappen gaat doen of je auto wast.  
  
 
Kijk ook eens bij de columns van Els de Wit over uiterlijk in een zakelijke omgeving: 
 
Ghandhi en een schoonheidswedstrijd 
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