Lief Bruidspaar,
Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk!
Mijn naam is Jerain en ik ben een echte organisatieduizendpoot.
Als ceremoniemeester/ weddingplanner help ik jullie graag bij de
voorbereidingen voor jullie bruiloft. Geef aan hoe je iets wil en ik regel het.
Je kunt alles aan mij overlaten. Ik word blij van ontzorgen.
Flawless Weddings, de naam zegt het al, is er om jullie trouwdag perfect en
vlekkeloos te laten verlopen! Jullie kunnen zorgeloos genieten van jullie
trouwdag en hoeven geen familielid of vriend te belasten met deze zware en
verantwoordelijke taak. Ik ben graag de dirigent op jullie bruiloft!
Benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen?
Ik spreek graag vrijblijvend met jullie af bij Van der Valk Hoorn.
Liefs, Jerain de Vries-Venetiaan

+31 (0) 6 25730959
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www.flawlessweddings.nl

Basis €1249,-*

Valk €2249-*

Diamond €3249,-*
- Plan van aanpak van
A(anzoek) tot Z(oen).

- Bezichtiging locatie en
bespreken van mogelijkheden
en wensen bruidspaar.

- Bezichtiging locatie en
bespreken van mogelijkheden
en wensen bruidspaar.

- Opmaken van draaiboek en
bijhouden van deadlines.

- Opmaken van draaiboek en
bijhouden van deadlines.

- Contacten (onderhouden)
met leveranciers (partners)
van Van der Valk.

- Contacten (onderhouden)
met leveranciers (partners)
van Van der Valk.

- Doornemen van draaiboek
tijdens laatste locatiebezoek.

- Contacten/offertes
controleren van leveranciers.

- Ontvangst en verwelkoming
bruidspaar en gasten.

- Opmaken van digitale
trouwpagina voor gasten.

- Aanspreekpunt voor gasten
en leveranciers (voor en tijdens
bruiloft).

- Bijhouden van RSVP's.

- Contracten/offertes controleren
van leveranciers.

- Doornemen van draaiboek
tijdens laatste locatiebezoek.

- Opmaken van digitale
trouwpagina voor gasten.

- Ontvangst en verwelkoming
bruidspaar en gasten.

- Bijhouden van RSVP's.

- Ceremoniemeester op de
bruiloft.
- Contact (via mail, telefonisch,
WhatsApp of Facetime).
- Telefonisch evaluatiegesprek
met bruidspaar na de bruiloft.

- Aanspreekpunt voor gasten
en leveranciers
(voor en tijdens bruiloft).
- Ceremoniemeester op de
bruiloft.
- Contact (via mail, telefonisch,
WhatsApp of Facetime).
- Telefonisch evaluatiegesprek
met bruidspaar na de bruiloft.

- Budgetbewaking.
- Bezichtiging locatie en
bespreken van mogelijkheden
en wensen bruidspaar.
- Opmaken van draaiboek en
bijhouden van deadlines.
- Contacten (onderhouden)
met leveranciers (partners)
van Van der Valk.

- Doornemen van draaiboek
tijdens laatste locatiebezoek.
- Ontvangst en verwelkoming
bruidspaar en gasten.
- Ontvangst en verwelkoming
bruidspaar en gasten.
- Aanspreekpunt voor gasten
en leveranciers
(voor en tijdens bruiloft).
- Ceremoniemeester op de
bruiloft.
- Contact (via mail, telefonisch,
WhatsApp of Facetime).
- Fysiek evaluatiegesprek
met bruidspaar na de bruiloft
bij Van der Valk.

Pakket op maat € nader overeen te komen
Naast de pakketten Basis, Valk en Diamond kan er ook een pakket op maat samengesteld worden.
Denk aan het regelen van een aanzoek, een jubileum of een verjaardag. Ook kan er een samenvoeging of mix van
de bovenstaande pakketten gemaakt worden. Afhankelijk van de wensen en ideeën van het bruidspaar zal een
tarief nader vastgesteld worden. Welk pakket je ook kiest. Flawless Weddings zorgt voor een onvergetelijke, maar
bovenal ontspannen trouwdag.
Voor extra uren geldt een uurtarief van €50,-*
*Alle bedragen zijn vrij van BTW, exclusief eventuele parkeer-, reis,- vervoers, - en verblijfkosten en excl. een
assistent (bij meer dan 60 daggasten). De algemene voorwaarden gelden zoals vermeld staat op de website van
Flawless Weddings.

Werkwijze
Jullie hebben al een top locatie als in Van der Valk gevonden. Maar hoe nu
verder?
Kennismakingsgesprek
Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken we uitgebreid jullie ideale bruiloft. Al
jullie wensen, ideeën en verwachtingen komen aan bod. Tevens bespreken we
welk pakket van Flawless Weddings jullie het meest aanspreekt en wat jullie
budget is. Na afloop geven we elkaar de gelegenheid om een nachtje over onze
eventuele samenwerking na te denken. Een persoonlijke klik en het hierbij
horende vertrouwen is namelijk zeer belangrijk. Als we beiden volmondig ‘YES’
tegen een samenwerking zeggen, zal ik een vrijblijvende offerte op maat maken.
Plan van aanpak
Indien jullie akkoord zijn met de offerte en afhankelijk van het gekozen pakket
stel ik een plan van aanpak op. Dit is een overzichtelijk plan waarin duidelijk staat
vermeld hoe de begroting eruit ziet en wie, wat en wanneer uitvoert. Dit geeft
rust, houvast en het is op deze manier makkelijk te overzien wat er nog allemaal
moet gebeuren en waar we aan toe zijn. In aanloop naar de bruiloft zal ik jullie
budget bewaken.
Leverancier-voorstellen
Naar aanleiding van jullie wensen en ideeën zal ik jullie begeleiden in het maken
van keuzes van leveranciers die perfect in jullie totaal plaatje passen. Het contact
zal ik verder met hen onderhouden.
Digitale trouwpagina € 299,-*
Ik maak een digitale trouwpagina voor jullie gasten. Van het programma, locatie
en dresscode tot RSVP, cadeautips en overnachtingsmogelijkheden. Alles staat
hierin vermeld. Deze trouwpagina is te bezoeken via een persoonlijke link die je
op je uitnodiging kunt vermelden. Zo hebben jullie gasten altijd recente
informatie van jullie trouwdag bij de hand. De trouwpagina valt standaard onder
het pakket Valk en Diamond, maar is ook te combineren met het pakket Basis of
Pakket op maat.
The Weddingday
Eindelijk! Jullie trouwdag is aangebroken. Als ceremoniemeester ben ik het
aanspreekpunt voor alle gasten en leveranciers. Jullie trouwdag zal FLAWLESS
verlopen en precies zijn zoals jullie voor ogen hebben.

Linda Jane Fotografie
Flawless Weddings ‘Omdat IEDEREEN de mooiste bruiloft verdient!'

