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Jolĳn Tigchelaar - Mĳn Weddingplanner

Jullie gaan trouwen, een bijzondere tijd breekt aan!
Wat leuk dat jullie hebben gekozen voor een bruiloft bij Van der Valk.
Door Mijn Weddingplanner in te schakelen als ceremoniemeester of

Weddingplanner van A tot Z gaan jullie zorgeloos jullie bruiloft tegemoet.

Jullie dag is een sprookje, dit kan maar 1x goed! Ik help jullie met het
waarmaken van jullie droombruiloft. Het plaatje moet kloppen!

Een prachtige ceremonie, de mooiste gedekte tafels
en de hele dag vrolijke gasten.



Valk €2850,-Basis €2280,- Diamond €3595,-

• Kennismaking en uitgebreide
doorloop

• Toegang tot een persoonlijke
webpagina waar alle
informatie m.b.t. jullie
bruiloft op vermeld staat.

• Advies m.b.t. diverse
leveranciers middels online
brochure.

• Uitgewerkt draaiboek.

• Onbeperkt telefonisch
en digitaal overleg.

• 1x locatiebezoek voor
tussentijds gesprek.

• Contact met leveranciers,
draaiboek doorloop.

• Aanwezigheid op de bruiloft

• Kennismaking en uitgebreide
doorloop

• Toegang tot een persoonlijke
webpagina waar alle
informatie m.b.t. jullie
bruiloft op vermeld staat.

• Toegang tot een
gepersonaliseerde website
voor jullie gasten.

• Advies m.b.t. diverse
leveranciers middels online
brochure.

• Uitgewerkt draaiboek.

• Onbeperkt telefonisch
en digitaal overleg.

• 2x locatiebezoek voor
tussentijds gesprek.

• Contact met leveranciers,
draaiboek doorloop.

• Aanwezigheid op de bruiloft

• Kennismaking en uitgebreide
doorloop

• Toegang tot een persoonlijke
webpagina waar alle
informatie m.b.t. jullie
bruiloft op vermeld staat.
(Uitgebreide versie)

• Toegang tot een
gepersonaliseerde website
voor jullie gasten.
(Uitgebreide versie)

• Advies m.b.t. diverse
leveranciers middels online
brochure.

• Uitgewerkt draaiboek.

• Bijhouden RSVP's

• Onbeperkt telefonisch
en digitaal overleg.

• 2x locatiebezoek voor
tussentijds gesprek.

• Contact met leveranciers,
draaiboek doorloop.

• Aanwezigheid op de bruiloft

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Bij meer dan 40 daggasten wordt er een assistent ingezet vanaf
€175,-, afhankelijk van het aantal uren dat de assistent ingezet wordt. Worden jullie blij van mooi gestylede
dinertafels/huwelijksceremonie? In combinatie met een van de bovenstaande pakketten kun je deze dienst
erbij boeken. Kijk voor inspiratie op mijn Instagram. Tarieven op aanvraag vanaf €500,-



Toelichtingen

In de aanloop naar jullie grote dag ben ik jullie steun en toeverlaat. Ik voorzie jullie van de juiste

tips en tricks en wijs jullie de beste leveranciers. Op de bruiloft ben ik aanwezig

als ceremoniemeester en heb ik een assitent mee voor hand/span diensten. Wij zijn op tijd

aanwezig om de ceremonie in gereedheid te bregen, de trouwambtenaar en overige leveranciers te

verwelkomen en vervolgens de gasten te ontvangen.

Wij zijn de hele dag aanwezig als aanspreekpunt voor de gasten en leveranciers en gaan pas weg

als het werk er op zit en denken; ja, dit is 'm.

Inlogpagina bruidspaar
Jullie ontvangen van mij een inlog naar www.mijn-bruiloft.nl voor jullie eigen website
waarvan ik de inhoud voor jullie heb ingevuld en bijhoud. Hier vinden jullie het draaiboek,
de offerte, algemene voorwaarden, de gemaakte kosten met automatische calculator, roadmap.

Diamond pakket: jullie gastenlijst staat weergegeven, ik houd hierop bij wie er aanwezig is en wie
niet, en wie dit nog moet aangeven.

Inlogpagina gasten
Jullie gasten ontvangen een link naar een aparte pagina die ik ook voor hen heb ingevuld en
bijhoud. Hier vinden zij allerlei belangrijke informatie die jullie met hen willen delen. Zoals de
planning, routebeschrijving, dresscode, overnachtingsmogelijkheden in de buurt, een eventuele
cadeaulijst, weersverwachting, terreininformatie, etc.

Diamond pakket: Gasten geven via de website door of ze aanwezig zijn op de bruiloft en
bijvoorbeeld of zij blijven overnachten. Ook kunnen zij hier eventuele dieetwensen bespreekbaar
maken en gemakkelijk verrassingen afstemmen met mij. De gastenlijst wordt op jullie eigen
inlogpagina bijgehouden zodat jullie mee kunnen kijken wie er komen en wie niet en wie er nog
moeten reageren. Als er tussentijds een mail verzonden moet worden naar jullie gasten, dan doe ik
dit vanuit deze pagina.

Buitenlandse gasten? Voor hen kan ik een pagina in het Engels aanmaken, met een handige
wisselknop kun je tussen de talen schakelen. (Alleen bij het Diamon pakket)

Leveranciers
Jullie ontvangen van mij lijst met leveranciers. (Fotografen, videografen, MUAH's, DJ's, Bands,
Bloemisten, Bruidszaken, etc.) Staat hier toch net niet die ene topper tussen waar
je naar op zoek bent? Laat het mij weten, dan zet ik een vraag voor je uit in mijn brede netwerk.

Planning
Ik maak voor jullie een prioriteitenlijst, deze houden jullie als leidraad in het proces van het
weddingplannen. Van begin tot eind schrijf ik een script. Ik kan heel goed inschatten hoe we dit
script op een zo ontspannen mogelijke manier aanhouden. Dit zorgt er voor dat de dag in grote
lijnen zo loopt als van tevoren bedacht. In het draaiboek bevinden zich alle contactgegevens van de
leveranciers. Ook de met hen gemaakte afspraken staan hier duidelijk in vermeld. Ik heb altijd op
voorhand een paar contactmomenten met de leveranciers zodat zij allemaal weten wat er van hen
verwacht wordt op welk moment.



Benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen?
Ik spreek graag vrijblijvend met jullie af bij Van der Valk.
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