READY2MARRY AANBOD DIENSTEN
Weddingplanner
Basis

Ceremoniemeester | professionele coördinatie van jullie bruiloft
Als ceremoniemeester zorg ik voor de professionele coördinatie van jullie
trouwdag en ben ik het aanspreekpunt voor de gasten en leveranciers.

~ My dreams all have the same goal;
to help make everything beautiful
and to encourage love ~

Deze service bestaat uit:
- Vrijblijvend, uitgebreid en persoonlijk kennismakingsgesprek over jullie
mooiste dag
- Instap 8 weken voor de bruiloft
- Opstellen ceremoniemeesterbrief (indien gewenst)
- Detailbespreking locatie
- Laatste contacten leveranciers
- Opstellen gedetailleerd draaiboek
- 4 weken voor de bruiloft draaiboek bespreking bruidspaar
- 1 week voor de bruiloft laatste detailgesprek met bruidspaar
- Coördinatie van de gehele trouwdag. Ik ben aanwezig op de bruiloft van
10u00-22u00 (tijdstip in overleg) (indien nodig met assistent)
- Extra taken in overleg
- Extra adviesuren kunnen tussentijds worden bijgeboekt
De investering voor dit pakket is vanaf € 1.300 v.a. 20 uur (incl. BTW, excl.
reiskosten, excl. assistent)
Los uurtarief € 70,00
Reiskosten: € 0,30 per km (incl. 21% BTW)

READY2MARRY AANBOD DIENSTEN
Weddingplanner
Valk

Ceremoniemeester, inclusief gedeeltelijke weddingplanning
Als professioneel weddingplanner begeleid ik jullie gedeeltelijk in het voortraject
van de bruiloft en zorg ik voor professionele coördinatie van jullie trouwdag. Ik ben
het aanspreekpunt voor de gasten en leveranciers in zowel het deel van de
voorbereidende fase als op de dag zelf.

~ My dreams all have the same goal;
to help make everything beautiful
and to encourage love ~

Deze service bestaat uit:
- Vrijblijvend, uitgebreid en persoonlijk kennismakingsgesprek over
jullie mooiste dag
- Aandragen van creatieve ideeën, adviezen en oplossingen tijdens
het proces (concept, thema, etc.)
- Toegang tot leveranciersnetwerk Ready2Marry
- Onbeperkt sparren met mij als professional via email en telefoon
(tijden in overleg)
- Contact en aanspreekpunt leveranciers tijdens het proces
- Beheer bestandsopslag, aanmaak mappen en gedeelde documenten
- Maken van begroting, controle facturen (indien gewenst) en bewaking
van het budget
- Het aanvragen van offertes en indien mogelijk onderhandeling bij
leveranciers
- Regelmatig check voortgang en gemaakte afspraken, creëren en
bijhouden actielijst
- Max. 3 voortgangsgesprekken
- Maken en beheren van een gedetailleerd en professioneel draaiboek
en leverancierslijst
- Opstellen ceremoniemeesterbrief (indien gewenst)
- Detailbespreking locatie
- 4 weken voor de bruiloft draaiboek bespreking bruidspaar
- 1 week voor de bruiloft laatste detailgesprek met bruidspaar
- Coördinatie van de gehele trouwdag. Ik ben aanwezig op de bruiloft van
10u00-22u00 (tijdstip in overleg) (indien nodig met assistent)
- Evaluatiegesprek na afloop van de bruiloft
- Extra taken in overleg
- Extra adviesuren kunnen tussentijds worden bijgeboekt
De investering voor dit pakket is vanaf € 1.950 v.a. 30 uur (incl. BTW, excl.
reiskosten, excl. assistent)
Los uurtarief € 70,00
Reiskosten: € 0,30 per km (incl. 21% BTW)

READY2MARRY AANBOD DIENSTEN
Weddingplanner
Diamond

~ My dreams all have the same goal;
to help make everything beautiful
and to encourage love ~

Full-service weddingplanner | complete ondersteuning
In dit totaal concept begeleid en ontzorg ik jullie tijdens alle aspecten van de
bruiloftsplanning van begin tot het eind. Tijdens alle fasen van dit proces sta ik jullie
terzijde bij de opzet en organisatie, advisering, het onderhouden van contacten, de
budgetbewaking en coördinatie op de huwelijksdag zelf. Jullie kunnen op die
manier onbezorgd toeleven naar jullie mooiste dag!
Deze service bestaat uit:
- Vrijblijvend, uitgebreid en persoonlijk kennismakingsgesprek over jullie
mooiste dag
- Aandragen van creatieve ideeën, adviezen en oplossingen tijdens het proces
(concept, thema, etc.)
- Toegang tot leveranciersnetwerk Ready2Marry
- Onbeperkt sparren met mij als professional via email en telefoon
(tijden in overleg)
- Contact en aanspreekpunt leveranciers tijdens het proces
- Planning van jullie volledige bruiloft d.m.v. o.a. plan van aanpak
- Beheer bestandsopslag, aanmaak mappen en gedeelde documenten
- Max. 3 locatiebezoeken
- Maken van begroting, controle facturen en bewaking van het budget
- Het aanvragen van offertes en indien mogelijk onderhandeling bij leveranciers
- Aanwezig bij afspraken leveranciers (indien gewenst)
- Regelmatig check voortgang en gemaakte afspraken, creëren en bijhouden
actielijst
- Max. 3 voortgangsgesprekken
- Maken en beheren van een gedetailleerd en professioneel draaiboek en
leverancierslijst
- Opstellen ceremoniemeesterbrief (indien gewenst)
- Detailbespreking locatie
- 4 weken voor de bruiloft draaiboek bespreking bruidspaar
- 1 week voor de bruiloft laatste detailgesprek met bruidspaar
- Coördinatie van de gehele trouwdag. Ik ben aanwezig op de bruiloft van
09u00-22u00 (tijdstip in overleg), (indien nodig met assistent)
- Evaluatiegesprek na afloop van de bruiloft
- Extra taken in overleg
- Extra adviesuren kunnen tussentijds worden bijgeboekt
De investering voor dit pakket is vanaf € 3.250 v.a. 50 uur (incl. BTW, excl.
reiskosten, excl. assistent)
Los uurtarief € 70,00
Reiskosten: € 0,30 per km (incl. 21% BTW)

READY2MARRY AANBOD DIENSTEN
Extra service
Wedding Brainstorm

~ My dreams all have the same goal;
to help make everything beautiful
and to encourage love ~

Wedding Brainstorm |sparren met een ervaren professional
Weten jullie niet waar te starten met de organisatie van jullie bruiloft, lopen jullie
vast met het maken van het draaiboek of hebben jullie vragen over budget, locaties
of andere specifieke zaken? Dan biedt een Wedding Brainstorm uitkomst.
Tijdens dit gesprek, dat op ieder moment in de voorbereiding kan plaatsvinden,
kunnen jullie alle vragen aan mij stellen en help en adviseer ik jullie in het
uitdenken van een persoonlijk trouwconcept, dat past bij al jullie ideeën en
dromen. Na het gesprek ontvangen jullie een uitgebreid en overzichtelijk verslag,
zodat jullie zelf snel weer aan de slag kunnen!
De investering voor dit pakket is vanaf € 249 v.a. 2 uur (incl. BTW, excl. reiskosten)
Vraag gerust naar de mogelijkheden bij uitbreiding van uren, waarbij ik een mooie
korting kan aanbieden.

