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Weddingplanner? Weddingplanner!
Het voorbereiden van een trouwdag heeft heel wat voeten in de aarde. Bovendien geef
je op deze ene speciale dag veel geld uit. Dan wil je toch dat het perfect wordt? Een professionele
weddingplanner bespaart jullie zeeën van tijd en een heleboel stress!

Ontspannen 		
voorbereiding

en fotografen. Hierdoor kan zij
een scherpe prijs bedingen en
hoeven jullie niet onnodig offertes
te vergelijken en te onderhandelen. Bovendien kent een weddingplanner een heleboel leuke en
originele adresjes die je zelf
misschien nooit ontdekt zou
hebben!

Als jullie een weddingplanner in
de arm nemen, heb je gegarandeerd een ontspannen voorbereidingstijd. Zij regelt samen met
jullie alles in de aanloop naar de
grote dag, legt contacten met
leveranciers, vraagt offertes
aan, maar laat jullie uiteraard de
uiteindelijke beslissingen nemen.
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	Relaxte trouwdag

Natuurlijk kun je je broer en
zus vragen om ceremoniemeesters
te zijn, maar met een weddingplanner is dit helemaal niet nodig.
Al jullie familie en vrienden
kunnen echt genieten van de
bruiloft en hoeven zich niet
druk te maken of de bruidstaart
klaarstaat en of de band alle
benodigde apparatuur heeft.
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Creatieve ideeën

Jullie willen een tot in de
puntjes verzorgde bruiloft,
het liefst met een mooi kleurenthema of een bijzondere stijl,
maar je hebt geen idee waar
je moet beginnen? Ook hierbij
kan jullie weddingplanner een
belangrijke rol spelen. Zij kent
als geen ander de trends in de
trouwwereld, ze ziet de mooiste
bruiloften en heeft dus ongetwijfeld het perfecte idee voor
jullie grote dag!
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	Voordeel pakken

Een weddingplanner heeft
een netwerk aan leveranciers
waar zij regelmatig mee werkt.
Denk aan trouwlocaties, cateraars

Weddingplanner
voor elk budget
Veel bruidsparen twijfelen
over een weddingplanner,
omdat ze denken dat het
duur is. Een weddingplanner
inhuren kost ongeveer tien
tot vijftien procent van jullie
totale trouwbudget. Er zijn
ook weddingplanners die op
uurtarief werken; zo is direct
duidelijk wat de kosten zijn.
Daarnaast bieden de meeste
weddingplanners een
keuzepakket, variërend van
alles erop en eraan tot alleen
een ceremoniemeester voor
de trouwdag zelf.

Geniet dankzij de weddingplanner van een
tot in de puntjes verzorgde trouwdag.

Kies voor één van deze topweddingplanners:
730

728
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