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Trendy wedding
Een weddingplanner zorgt niet alleen voor de perfecte organisatie van jullie grote dag,
maar weet ook precies wat er hip and happening is in de trouwwereld. Geïnspireerd door de mooiste
huwelijken in Nederland én daarbuiten, heeft jullie weddingplanner een heleboel originele ideeën
om jullie bruiloft echt bijzonder te maken.

Natuurlijk wordt de bruiloft echt
jullie dag. De grote dag zo persoonlijk mogelijk inrichten, blijft
helemaal hot. En een weddingplanner kan daarbij helpen door
jullie in contact te brengen met
leveranciers uit hun eigen
netwerk. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan originele bedankjes of een
goede band. Maar persoonlijk
betekent ook: een locatie die iets
zegt over waar jullie van houden,

eten uit jullie favoriete keuken en
het inhuren van een babs voor
de ceremonie. Dit zijn ook zaken
waarvoor je de weddingplanner
kunt vragen; zij weet vaak de
bijzondere plekjes en goede
cateringbedrijven die jullie anders
misschien niet hadden gevonden.

Kies een thema
Naast het ‘personalizen’ zijn er
nog een aantal bruiloftstrends
populair. Wat dacht je van een
themabruiloft? Je kunt daarbij
kiezen voor een stijl, zoals
vintage-chic, maar bijvoorbeeld
ook voor één of meerdere kleuren
(de regenboogbruiloft!). Geen idee
waar je moet beginnen of welk
thema goed past bij jullie en jullie
dag? Vraag de weddingplanner om
hulp. Zij weet als geen ander hoe
je alle onderdelen van de dag kunt
verbinden tot één mooi geheel en
wat daarvoor bijvoorbeeld nodig
is op het gebied van decoratie,
bloemen en drukwerk.
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Dit is ook hip:

Thematip van de weddingplanners: een regenboogbruiloft!

• Zelf op jullie gasten
afstappen tijdens het
avondfeest in plaats het
traditionele feliciteren
• De hele trouwdag op één
locatie vieren of een heel
weddingweekend organiseren
• Attributen gebruiken tijdens
de fotoreportage (denk aan
bordjes en verkleeditems)
• Een paar bloemen of takken
met een mooi zijden lint als
bruidsboeket gebruiken
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Laat je inspireren
door de ideeën van:
>> Astrid Blaauw Weddings & Events
www.astridblaauw.nl

>> Bloom Wedding

www.bloomwedding.nl
>> Hartje Blaricum
www.hartje-blaricum.nl
>> Just Say Yes weddingplanning
www.just-say-yes.nl
>> Long Island Wedding & Planning
www.liwp.nl
>> Nina Weddings
www.ninaweddings.nl
>> PAUWeddings
www.pauweddings.nl
>> 	Rixt pa for a special day
www.paforaspecialday.nl
>> Seibella
www.seibella-sposa.nl
>> Wedding & Planning
www.weddingenplanning.nl
>> Weddingbliz
www.weddingbliz.com

