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Weddingplanners en hun
mooiste compliment

www.weddingconcepts.co.za

Foto: Imagine Fotografie

Een complimentje is altijd leuk! Dit zijn de favorieten van deze elf weddingplanners.
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Liz van de Lande van Weddingbliz

Henriëtte Hoots van Just Say Yes

“Als er van alles misgaat op de bruiloft, maar het
bruidspaar alleen maar aan het genieten is en tot op
de dag van vandaag niet weet wat er allemaal
verkeerd liep: dan is dát is voor mij het grootste
compliment. Daar doe ik het voor!”
www.weddingbliz.com

“Het leukste compliment dat ik heb gekregen, is dat
bruidsparen geen moment spijt hebben gehad dat ze
mij hadden ingehuurd. Zij zijn elke keer dankbaar
voor de hoeveelheid werk die ik verricht. Denk aan de
aankleding van de feestlocatie en het tegelijkertijd
ontvangen van alle leveranciers.”
www.just-say-yes.nl

Shirley Pisano van Bloom Wedding

Wiesje Hallewas van Wedding & Planning

“Een bruidspaar: ‘Al tijdens het kennismakingsgesprek
kwam alles in een stroom-versnelling. En binnen no
time kreeg onze bruiloft de vormen die bij ons
pasten, maar die we eigenhandig nooit hadden
kunnen realiseren. Shirley weet met haar
enthousiasme en superideeën elke droom tot
waarheid te maken’.” www.bloomwedding.nl

“Een bruidspaar zei: ‘Wij hebben veel feesten georganiseerd, maar een huwelijk bleek toch iets anders.
Je luisterend vermogen, oog voor detail, rust en het
bieden van maatwerk gaven ons het vertrouwen om te
genieten. Een herinnering die wij in ons hart gesloten
hebben’.” www.weddingenplanning.nl

Astrid Blaauw
van Astrid Blaauw Weddings & Events

“Ik hoorde pas: ‘We vinden je een top weddingplanner. Iemand met passie en oog voor detail. Zelfs
onze gasten waren enthousiast over je. Je gaf aan
iedereen een vertrouwd gevoel en ze konden de hele
bruiloft bij jou terecht met vragen. Je had alles
perfect in de hand’.” www.astridblaauw.nl

Een weddingplanner kan helpen
bij de organisatie van
jullie bruiloft, maar ook de
aankleding van de trouwlocatie
en zelfs de decoratie.

van PA for a special day

“Bruidspaar K&E kwam stralend naar me toe na een
spetterend feest. ‘Dank voor je toporganisatie! De
hele dag is perfect verlopen, we zijn enorm blij met
je’. Gelukkig hadden ze niet gemerkt dat de dj ziek
was en ik op het laatste moment nog een andere
moest regelen.” www.paforaspecialday.nl

Jacqueline Veldkamp van PAUWeddings
Foto: Studio Damon Photography

Rixt Barendsma

“Een quote van een bruid: ‘Zalig dat ik alleen maar
hoef te genieten met jou in de buurt. Net als tijdens
de voorbereidingen regel jij alles in alle kalmte,
voordat ik er al aan kan denken. En eigenlijk ook als
ik er überhaupt nooit aan gedacht zou hebben’.”
www.pauweddings.nl

Het team van Seibella Sposa

Angela van Lienen

Annette Spijker

“Veel bruidsparen vinden het fijn dat we een team
professionals hebben met weddingplanners,
fotografen en haar- en make-upartiesten en stylisten.
Een bruid zei: ‘Door jullie enthousiasme en de
persoonlijke werkwijze werd onze bruiloft exclusief
en vooral heel eigen. Vergeet Redbull, Seibella Sposa
gaf ons vleugels!” www.seibella-sposa.nl

van Long Island | Wedding &Planning

van Hartje Blaricum

“Saskia & Ronald zeiden: ‘Onze weddingplanner ook
als onze trouwambtenaar: dat maakte onze dag extra
speciaal! Na een jaar intensief met elkaar te hebben
opgetrokken, was het heel fijn dat Angela als beëdigd
trouwambtenaar ons huwelijk mocht voltrekken.”
www.liwp.nl

“In de voorbereidingen naar de grote dag vertelde een
bruid mij dat ze volledig vertrouwde op mijn ideeën
over de aankleding en styling. Ik mocht helemaal mijn
gang gaan. Toen het bruidspaar het resultaat zag,
gaven ze mij zo’n warme omhelzing. Heerlijk!”
www.hartje-blaricum.nl
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