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Kledingadvies 

 

Hier vind je een lijstje met kledingadviezen en de daarbij behorende definities voor 

feestelijke gelegenheden.  

Gelegenheid 

• Personeelsfeest: tenue de ville 

• Jubileumfeest (personeel of relaties): tenue de ville of black tie 

• Galafeest: black tie of white tie 

• Receptie: tenue de ville 

• Congres: vrijetijdskleding of tenue de ville 

• Zakelijke bijeenkomst: tenue de ville 

 

Diner: Bij een diner dragen dames een geklede jurk en de heren een pak. Als het diner 

plaats heeft in een omgeving met veel vertoon, dan kan de vrouw in een klein avondtoilet 

gekleed gaan en de man in smoking. 

Lunch: Voor de lunch kleden dames zich in een mantelpak, broekpak, jurk of deux-pièces. 

De heren dragen een sportief pak of broek met jasje. 

Kledingadvies 

• Avondkleding. Dat is voor de heren een rok of smoking, voor de dames een geklede 

(eventueel lange) jurk. 

• Black tie (of cravatte noir). Voor de heren een klassieke zwarte smoking (met zwarte 

bies op de pantalon) met wit hemd en zwarte accessoires (vlinderstrik, schoenen en 

sokken, cummerband). Tegenwoordig zie je ook gekleurde accessoires. De dames 

dragen een (cocktail)jurk met bijpassende sieraden, tas en schoenen. 

• White tie (of cravatte blanc). Voor heren een rokkostuum: zwarte pantalon, een 

zwarte jas met zijden revers en lange panden achter en witte accessoires (pochet, 

shirt, das, vest). Dames dragen een chique lange avondjurk of een korte cocktailjurk 

met bijpassende sieraden, tas en schoenen en eventueel met stola. 

• Casual. Er worden geen speciale kledingeisen gesteld. Het zijn kleren waar men 

zichzelf comfortabel en prettig in voelt. 
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• Donker pak (ook: wandelpak of black suit). Donker grijs/blauw/zwart (maat)pak voor 

heren, dit kan met en zonder hoed. Voor dames een geklede jurk of een pakje, met 

of zonder hoed. 

• Jacquet. Een jacquet (pandjas, wit hemd, grijs vest en daarbij een gestreepte broek, 

grijze das en eventueel een grijze hoge hoed) voor heren, dames dragen naast een 

geklede japon altijd een hoed. 

• Smoking. Voor heren is dat de smoking, dames dragen een lange of korte geklede 

avondjurk, al dan niet met (half-)lange handschoenen. 

• Tenue de ville. Donker grijs/blauw/zwart eventueel driedelig (maat)pak voor heren, 

voor dames een broekpak of geklede jurk of pakje, dit kan met of zonder hoed en 

een kleine niet al te opvallende tas. 

• Informal. De dames dragen een jurk, blouse met rok of broekpak. De heren dragen 

een broek met jasje van verschillend materiaal. 

Regels voor het dragen van handschoenen, hoeden en corsages 

• Handschoenen: halflange handschoenen worden gedragen bij geklede japonnen, de 

handschoenen gaan uit tijdens het eten. 

• Hoeden kunnen ‘s middags worden gedragen maar niet in de avond, wanneer het 

kledingvoorschrift voor de mannen een donker pak is. 

• Corsages. Voor de dames geldt: het steeltje omhoog, de bloemen naar beneden. De 

corsage komt op de linkerschouder. Voor de heren geldt: de bloem omhoog en de 

steel naar beneden. De corsage komt in het knoopsgat van de linkerrevers. Het 

meest stijlvol is een corsage die kleurt bij het pak. 

Tips 

• Een kledingadvies is niet 'verplicht' bij een feestelijke gelegenheid. Bovendien: voor 

sommige mensen is een kledingadvies een reden om niet naar het feest te komen. 

Geef daarom alleen een kledingadvies als dat beslist noodzakelijk is of wanneer er 

anders onduidelijkheid over kan ontstaan. 

• Zet in je uitnodiging de kledingeisen in kleine letters links of rechts onderaan de 

uitnodiging. 

• Een kledingadvies kun je het beste ook omschrijven in je uitnodiging, dan is het voor 

iedereen duidelijk wat wordt bedoeld. 


