Lara Sim - Sjoe
WEDDING & EVENTPLANNER
Mijn naam is Lara, door mijn ouders met molukse en Surinaamse roots, vernoemd naar de
hoofdrolspeelster uit de romantische film Dr. Zivago. Ik kom oorspronkelijk uit het brabantse
Tilburg, maar woon al jaren met veel plezier in Amsterdam.
Klein weetje : Wisten jullie dat de naam 'Lara' eigenlijk een ijslandse naam is?
Het betekent Licht of Helder. En dat is waar ik voor sta. Met goede communicatie, een strakke organisatie,
helderheid van zaken en een goed netwerk , zullen we samen als één team werken aan jullie mooiste dag,
geheel volgens jullie wensen. Met mij als weddingplanner aan jullie zijde kan ik jullie bijstaan in een deel of
de gehele planning van jullie bruiloft of event , in elke stad in Nederland of zelfs in het buitenland!
Vertrouwen staat bij mij op nummer 1 en ik werk hierdoor alleen met de beste leveranciers! Genieten van
elke minuut op jullie mooiste dag dat is jullie taak. De rest is mijn taak. Ontzorgen is hier de basis.

+31 (0) 6 28481488

|

info@laessweddingsandevents.nl

|

www.laessweddingsandevents.nl

Basis €1950,-

Valk €2910,-

Diamond €3880,-

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Doornemen afspraken eigen
gekozen leveranciers

Doornemen afspraken eigen
gekozen leveranciers

Doornemen afspraken eigen
leveranciers

Advies bij kiezen van nieuwe
leveranciers

Toegang tot netwerk
leveranciers van L A È S S
Weddings & Events

Toegang tot netwerk
leveranciers van L A È S S
Weddings & Events

Assistentie bij het maken van
het draaiboek

Aanwezigheid gesprekken
leveranciers indien gewenst

Ceremoniemeesterbrief

Plan van aanpak van A-Z

Coördinatie en bewaking van
het draaiboek op de dag zelf

Maken van het draaiboek
van A-Z

Ontvangst leveranciers op de
dag zelf

4 Tussentijdse gesprekken

Ceremoniemeesterbrief

Ceremoniemeesterschap tot
en met start feestavond

Ontvangst leveranciers op
de dag zelf

Coördinatie en bewaking van
het draaiboek op de dag zelf

Evaluatiegesprek

Ceremoniemeesterschap tot
en met start feestavond + 2
uur

Budgetbewaking

Evaluatiegesprek

6 of meer tussentijdse
gesprekken

Assistentie bij het maken van
het draaiboek
Coördinatie en bewaking van
het draaiboek op de dag zelf
2 Tussentijdse gesprekken

RSVP's

Ceremoniemeesterschap tot
en met einde van de dag
Evaluatiegesprek

Tarieven zijn exclusief:
- Assistent L A È S S Weddings & Events (uren nader overeen te komen)
- Reiskosten á 0,45 cent/ km
De algemene voorwaarden gelden zoals te zien op de website van LAÈSS Weddings&Events

Linda Jane Fotografie

Ik maak met L A È S S Gifts de mooiste hand & custom made
“Thank You”- gifts voor al jullie gasten, hebben jullie daar
interesse in? Laat het me weten!

Ben je nieuwsgierig geworden naar de persoon achter L A È S S Weddings & Events?
En zouden jullie graag willen weten wat de mogelijkheden zijn?
Neem gerust contact met me op, ik ga graag vrijblijvend met jullie in gesprek!

