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Weddingplanners:
geen stress op je bruiloft
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Zit je met een overvolle agenda en weet je niet waar je de tijd vandaan moet
halen om je bruiloft te organiseren? Of wil je gewoon optimaal kunnen
genieten van jullie grote dag? Dan is een weddingplanner de oplossing.
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Een kei in organiseren, een groot
netwerk vol contacten met onder
andere bruidsfotografen, locaties,
catering en muziek én jarenlange
ervaring in het organiseren van
bruiloften: dat is een weddingplanner. Een bron van tips voor
bijvoorbeeld de perfecte invulling
van jullie dag, de beste band op
jullie feest of de mooiste aankleding voor jullie trouwlocatie.
Een aanrader dus!
De voordelen van een
weddingplanner:
• Een weddingplanner kan zo veel
of zo weinig doen als jullie
willen. Je kunt ze vanaf het
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begin inschakelen, maar
ook tijdens de voorbereidingen
of alleen op de trouwdag zelf.
•W
 eddingplanners hebben altijd
een netwerk met betrouwbare
huwelijkspecialisten die ze jullie
kunnen aanraden. Dat scheelt
zoekwerk en tijd.
• Wees niet bang dat een weddingplanner de hele organisatie
overneemt. Het is jullie dag en
jullie bepalen de precieze rol van
de weddingplanner.

• Een weddingplanner is een
supergoede organisator. Waar
jullie vanwege een drukke
agenda misschien geen tijd voor
hebben, nemen zij de voorbereidingen van jullie over.
• En misschien wel het allerbelangrijkste voordeel: jullie
kunnen zorgeloos genieten en
ontspannen op de dag van jullie
leven. Alles wordt voor jullie
geregeld zodat jullie de ultieme
bruiloft kunnen beleven.
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