Werkwijze
Het plannen van een bruiloft is iets bijzonders. Ben ik jullie weddingplanner, dan geef ik jullie een
onvergetelijke trouwdag!
Laten we kennismaken (uiteraard geheel vrijblijvend)
We beginnen bij het begin; ik wil jullie graag leren kennen! Wat is jullie verhaal, wat zijn jullie hobby’s, hoe
hebben jullie elkaar ontmoet en hoe was het aanzoek? Voordat we elkaar ontmoeten krijgen jullie huiswerk
van me. Maak een Pinterestbord met Pins die jullie droombruiloft laten zien. We bespreken jullie
moodboard, wat is jullie stijl? Het moodboard geeft mij inspiratie en een goed beeld van wat jullie voor
ogen hebben.
Daarnaast bespreken we wat jullie wensen zijn. Hoe moet jullie bruiloft eruit komen te zien? Wat willen jullie
zelf doen, en waar willen jullie mij voor inschakelen? Samen kijken we welk pakket het meest passend is.
Zie dit als onze eerste date! Is er een gezamenlijke klik en voelt het goed? Dan hebben we het juiste recept
te pakken om er samen een prachtige dag van te maken. Het organiseren van een bruiloft is een feestje, en
daar gaan we samen voor zorgen. Ik zet jullie dromen om naar de realiteit en ik vind het een eer om een
onderdeel te zijn van deze belangrijke dag in jullie leven.
Het grote plannen kan beginnen
Zijn we een match? Dan zet ik alles netjes voor jullie op een rijtje in een actieplan en dan.. plannen maar! Ik
begeleid jullie richting jullie trouwdag. Natuurlijk houd ik jullie tussentijds op de hoogte van het regelen van
jullie bruiloft. Samen leven we toe naar jullie grote dag! Ik neem het hele organisatorische gedeelte van
jullie bruiloft uit handen, zodat jullie alleen maar hoeven te genieten.
De grote dag; hoe hebben jullie het beleefd
Maanden hebben jullie er naartoe geleefd. Intens hebben we eraan samengewerkt; jullie bruiloft. Ik ben
natuurlijk razend benieuwd hoe jullie het hebben ervaren. Was het alles wat jullie ervan verwacht hadden?
Napraten en liefdevol terugdenken aan jullie trouwdag is iets, geloof me, dat jullie nog vaak gaan doen. Ik
hoor graag hoe jullie het hebben beleefd!
Voorwaarden
Alle pakketten zijn exclusief reiskosten en eventuele assistentie.
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Basis pakket
995 euro(max. 20 uur)
Een belangrijk spilfiguur op jullie bruiloft; dat is jullie ceremoniemeester. Maar wie
vragen jullie als ceremoniemeester? Een familielid, een goede vriend? Hmm.. dat is
misschien niet handig. Een ceremoniemeester heeft namelijk nogal wat taken op jullie
trouwdag. Kunnen jullie dat wel aan Julia overlaten? Dan kan zij zelf ook niet
ontspannen genieten van jullie bruiloft.
Geen paniek, ik heb de oplossing! Wisten jullie dat jullie me ook kunnen inhuren als
jullie Brabantse ceremoniemeester?
Waarom jullie deze ceremoniemeester uit Den Bosch echt nodig hebben?
Omdat ik:
Alles met jullie doorneem, zodat we niets over het hoofd zien! Dit kan zowel
online als fysiek. (max. 2 uur)
Twee maanden van te voren samen met jullie trouwlocatie langsga om al jullie
wensen door te nemen. Weer een zorg minder,overal is aan gedacht.
Al jullie leveranciers een week van tevoren nabel, zo weten jullie zeker dat alles
goed geregeld is en dat iedereen weet wat hij moet doen. De bloemist maakt
jullie trouwboeket op maat, de cateraar heeft jullie menukeuzes doorgekregen en
de fotograaf weet wie er op de foto gezet moet worden en waar jullie foto’s willen
maken.
Jullie trouwkaart voor jullie nakijk, het zou toch zonde zijn als daar een fout op zou
staan?
Een uitgebreid draaiboek maak! No stress dus of alles wel goed is afgestemd met
de leveranciers en of het wel klopt qua tijd. Alles staat tot op de minuut in jullie
draaiboek.
Op de dag zelf alles in goede banen leid. Ik ben jullie ceremoniemeester, het
aanspreekpunt voor familie, vrienden en leveranciers.
Klinkt goed dacht ik zo! Jullie ceremoniemeester regelt het voor jullie. Wanneer
maken we kennis?
06-10418388• jaikwil@nikkiorganiseert.nl • www.nikkiorganiseert.nl•Den Bosch

Valk-pakket
1650 euro(max. 30 uur)
Fijn hé, zo’n ceremoniemeester die jullie helpt met de organisatie van jullie trouwdag? Maar
willen jullie die stap extra? Vinden jullie het fijn als een weddingplanner het hele
organisatorische deel van jullie bruiloft uit handen neemt? Graag!Als jullie weddingplanner
ben ik de organisator van jullie bruiloft! Ik regel alles voor jullie en ik plan de trouwdag van
jullie dromen. Hoe ziet jullie bruiloft eruit? Vertel het me en ik ga aan de slag.
Wat ik doe als weddingplanner?
First things first. Hoe zien jullie je bruiloft? Wat is jullie stijl? We maken samen een globaal
plan. Ik adviseer jullie bij alle beslissingen die er genomen moeten worden en ik denk
creatief met jullie mee.
Denk hierbij aan:
Ik zoek de perfecte leveranciers voor jullie trouwdag. Een veldboeket? 100 witte rozen?
Ik kies de bloemist die bij jullie past! We maken een afspraak om jullie wensen door te
spreken met de leveranciers.
Hebben jullie een keuze gemaakt? Zijn we eruit qua, bloemen, muziek, trouwfotograaf,
videograaf en stationary? Dan vraag ik de offertes op en onderhandel ik voor jullie over
de beste prijzen. Hebben we de offertes binnen? Dan controleer ik ze en houd ik de
contracten en overeenkomsten voor jullie bij.
Als we alle leveranciers hebben gekozen begint jullie trouwdag echt vorm te krijgen! Ik
leg alle puzzelstukjes bij elkaar in een draaiboek. Wie doet wat en wanneer? Zodat jullie
tot op de minuut weten hoe jullie trouwdag verloopt.
Hebben we het draaiboek compleet? Dan neem ik het door met de leveranciers en met
jullie trouwlocatie. Zo komt er niemand voor verrassingen te staan!
Budgetbewaking
En vanzelfsprekend alle taken die staan omschreven bij het basis pakket
Natuurlijk laat ik jullie tussentijds weten hoe het gaat!
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Diamond-pakket
2750 euro(max. 50 uur)
Fijn hé, zo’n ceremoniemeester die jullie helpt met de organisatie van jullie trouwdag? Maar willen
jullie die stap extra? Vinden jullie het fijn als een weddingplanner het hele organisatorische deel
van jullie bruiloft uit handen neemt? Graag! Als jullie weddingplanner ben ik de organisator van
jullie bruiloft! Ik regel alles voor jullie en ik plan de trouwdag van jullie dromen. Hoe ziet jullie
bruiloft eruit? Vertel het me en ik ga aan de slag.
Wat ik doe als weddingplanner?
First things first. Hoe zien jullie je bruiloft? Wat is jullie stijl? We maken samen een globaal plan. Ik
adviseer jullie bij alle beslissingen die er genomen moeten worden en ik denk creatief met jullie
mee.
Denk hierbij aan:
Ik zoek de perfecte leveranciers voor jullie trouwdag. Een veldboeket? 100 witte rozen? Ik kies
de bloemist die bij jullie past! We maken een afspraak om jullie wensen door te spreken met
de leveranciers.
Hebben jullie een keuze gemaakt? Zijn we eruit qua, bloemen, muziek, trouwfotograaf,
videograaf en stationary? Dan vraag ik de offertes op en onderhandel ik voor jullie over de
beste prijzen. Hebben we de offertes binnen? Dan controleer ik ze en houd ik de contracten en
overeenkomsten voor jullie bij.
Als we alle leveranciers hebben gekozen begint jullie trouwdag echt vorm te krijgen! Ik leg alle
puzzelstukjes bij elkaar in een draaiboek. Wie doet wat en wanneer? Zodat jullie tot op de minuut
weten hoe jullie trouwdag verloopt.

Hebben we het draaiboek compleet? Dan neem ik het door met de leveranciers en met jullie
trouwlocatie. Zo komt er niemand voor verrassingen te staan!
De trouwkaart, ook niet onbelangrijk! Ik help jullie bij het bepalen van de gastenlijst en bij het
laten ontwerpen en drukken van jullie trouwkaart. Helemaal tevreden? Dan kan hij op de post!
Ook dit regel ik!
Ik houd een lijstje bij van de RSVP’s en afmeldingen als jullie dat willen.
Budgetbewaking
En natuurlijk alle taken die staan omschreven bij het basis pakket
Natuurlijk laat ik jullie tussentijds weten hoe het gaat!
06-10418388• jaikwil@nikkiorganiseert.nl • www.nikkiorganiseert.nl•Den Bosch

Unlimited...
STYLING
Een bruiloft is een belevenis en de stijl van jullie grote dag moet bij jullie passen. Hebben jullie
een voorbeeld, wat vinden jullie mooi? Samen brainstormen we over de perfecte styling voor
jullie bruiloft!
Hebben jullie al een thema in gedachten, of gaan we samen bedenken wat bij jullie past? Een
keer meekijken op locatie? Natuurlijk kan dat!
Hebben we de juiste stijl voor jullie bruiloft te pakken? Dan ga ik op zoek naar de mooiste
accessoires, de meest sfeervolle kaarsen en de tofste details om jullie tafels mee aan te kleden.
Wat denken jullie van persoonlijke foto’s op de tafels? Handgeschreven menukaartjes? Of
gepersonaliseerde servetten?
Vertel me hoe jullie droombruiloft eruit ziet en ik maak een offerte op maat!
BRAINSTORMSESSIE

Ja! Je bent ten huwelijk gevraagd! Laat het grote plannen
maar beginnen. Zijn jullie niet op zoek naar een
weddingplanner die de hele organisatie uit handen neemt,
maar kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? Schakel mij dan
in voor advies!
Ik help jullie met al jullie vragen over jullie trouwdag. Advies
nodig over de beste leveranciers? Het plannen van de grote
dag? Het regelen van een trouwambtenaar?
Ik ben er op de momenten waarop jullie me echt nodig
hebben. Plan een sessie met Nikki Organiseert! Geef me
van te voren aan waar jullie het over willen hebben, jullie
bepalen de invulling, ik help jullie op weg. Drinken we snel
een kop koffie op het terras? Of ontmoet je me liever
online? Heb je een vraag die echt niet kan wachten? Laten
we een videobeldate plannen.
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