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Wij helpen je graag bij het vinden 
van jouw droomjurk. De Bruidszaak 
is een moderne bruidsboutique in 
Purmerend. Het is een winkel waar 
je op je gemak en zonder andere 
bruiden om je heen jouw trouwjurk 
kunt uitzoeken. 

Wij zijn 7 dagen in de week 
geopend op afspraak waardoor 
iedere bruid persoonlijk geholpen 
kan worden. Onze geweldige 
collectie bestaat uit verschillende 
stylen o.a. modern, romantisch, 
bohemian, chique en uiteraard 
(semi) traditioneel.  
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Lieve aanstaande bruid,

Onze merken
De Bruidszaak is modern, hip en zal 
altijd met haar tijd meegaan, blijven 
vernieuwen en de trends volgen. 
Onze collectie bestaat uit de 
volgende merken:
Madi Lane, Blue by Enzoani, Étoile 
by Enzoani, Love by Enzoani, Herve 
Paris, Modeca, Le papillon by 
Modeca, Tres Chic en Olvi's Bridal.

Je mag bij ons iedereen meenemen 
die voor jou belangrijk zijn om jouw 
droomjurk uit te zoeken. Het vinden 
van de juiste jurk is natuurlijk het 
allerleukste van de voorbereidingen!

https://www.debruidszaak.nl/


www.debruidszaak.nl

06 18112212
info@debruidszaak.nl

Over ons

Reviews

High Tea and fit
Kom je bij ons jouw trouwjurk uitzoeken, 
dan kan je er voor €17,50 p.p een heerlijke

High Tea bij boeken. Vind je onder het 
genot van deze High Tea jouw droomjurk,

dan krijg je de high tea van ons!
 

Maak je online een afspraak vermeld je 
het bij de opmerkingen of stuur ons even 
een mailtje met hoeveel personen je van 

een High tea wilt genieten.
 
 

De Bruidszaak is opgezet door Caroline: "Na 
20 jaar werkzaam te zijn geweest bij andere 
bruidshuizen is het nu zover dat ik dit voor 
mezelf mag gaan doen!"

"Mijn passie is bruiden mooi maken en blij de 
winkel uit laten gaan. Wat ik jaren in andere 
bruidsmodewinkels heb gedaan aan de 
andere kant van Nederland, ga ik nu doen in 
Purmerend (Amsterdam/Noord Holland)."
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Follow    contact us &

De Bruidszaak is CBW-erkend. 
Hierdoor kunt u bij aankoop van 
een jurk zonder risico (aan)betalen. 
Mocht u ooit een klacht hebben, 
dan is er de onafhankelijke 
geschillencommissie Bruidsmode.
Zie voor de exacte regeling en 
werkwijze de CBW erkend- 
voorwaarden voor bruidsmode en 
maatwerk. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website van 
CBW-erkend.

Waar laat ik mijn jurk?
Waar laat ik mijn jurk tot de trouwdag?
Wij bewaren hem voor je! En wij zorgen 
ervoor dat jouw prachtige bruidsjurk mooi 
afgepast/vermaakt en gestreken 
voor je klaar hangt. 

Ook hebben wij een uitgebreid assortiment 
accessoires zoals bruidsschoenen, prachtige 
sluiers, sieraden etc. Kortom, wij verzorgen 
jouw look van top tot teen!  

https://www.instagram.com/debruidszaak/
https://www.facebook.com/debruidszaak/
tel:0618112212
https://www.theperfectwedding.nl/bedrijven/25773/de-bruidszaak/ervaringen

