GEFELICITEERD!
Wat leuk jullie gaan trouwen! Wat een leuke maar ook spannende tijd. Er komt stiekem veel
kijken bij het organiseren van een bruiloft. Er zijn zoveel keuzen, mogelijkheden en stylen waar
jullie uit kunnen kiezen. Dat begrijpen wij als geen ander en daarom helpen wij van Sweet Style
jullie hier erg graag bij.
Wij vinden het belangrijk om de bruiloft neer te zetten die goed bij jullie past en waar jullie altijd
al van gedroomd hebben. We zetten de perfecte sfeer neer waarin nagedacht is over elk detail.
Hierin verwerken we persoonlijke aspecten die bij jullie passen. We voeren de gehele style door
op alle onderdelen van jullie bruiloft, zodat je een mooi kloppend geheel krijgt.
De style die we kiezen word persoonlijk voor jullie ontworpen en deze gaan we uiteindelijk
realiseren. Hierin werken we alleen samen met de beste leveranciers, omdat wij kwaliteit en
betrouwbaarheid erg belangrijk vinden. Verder zorgen wij voor budgetbewaking, coördinatie, de
opbouw en de afbouw.
Creatief, gemotiveerd, perfectionistisch, enthousiast en de kracht achter Sweet Style; dat zijn wij!
Jullie sprookje tot leven brengen is voor ons een droom die uitkomt. Wij worden er erg gelukkig
van om een mooi en compleet plaatje voor jullie neer te zetten, waarin nagedacht is over elk
detail.
Wij kijken er naar uit om jullie liefdesverhaal te horen en bij te dragen aan jullie droombruiloft!

Liefs Daniëlle

Werkwijze!
Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen jullie je wensen en ideeën doorgeven en gaan we
samen brainstormen. Aan de hand daarvan ga ik een offerte op maat voor jullie maken waarin
jullie al de sfeer voor jullie bruiloft kunnen proeven.
Als eerste gaan we samen langs bij de trouwlocatie. Hierdoor krijg ik een goed beeld hoe alles
eruit ziet en wat er allemaal mogelijk is. Vanuit daar laat ik mijn creativiteit volledig los en maak
ik een uniek stylingplan op maat voor jullie. Deze krijgen jullie per mail toegestuurd, zodat jullie
deze samen goed kunnen doornemen. Ik kom dan weer gezellig bij jullie langs om dit plan samen
te bespreken. Mochten er aanpassingen zijn ga ik deze veranderen voor jullie, net zo lang tot dat
jullie helemaal tevreden zijn!
Daarna ga ik voor jullie alles regelen en verzorgen. Hierin werk ik samen met de beste
leveranciers, omdat ik kwaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk vind.
Op de dag zelf komt het team van Sweet Style het gehele stylingplan uitvoeren. Ook zorgt het
team ervoor dat het in zijn geheel weer wordt opgeruimd.

Ceremoniemeesterschap
pakketten

01

02

03

BASIS

VAN DER VALK

DIAMANT

€ 550

€ 850

€ 1250

- Gesprek om jullie dag door te
spreken
- Op de dag zelf aanwezig om alles in
goede banen te leiden
- Aanspreek punt voor gasten en
leverancier

- Gesprek om jullie dag samen door te spreken
- Opstellen draaiboek
- Afspraken bespreken met alle leveranciers
- Op de dag zelf aanwezig om alles in goede
banen te leiden
- Aanspreek punt gasten en leveranciers

-Gesprek om jullie dag samen door te spreken
- Belafspraak bespreken voortgang en adviesgesprek
- Opstellen draaiboek
- Afspraken bespreken met alle leveranciers
-RSVP + dieet en allergie wensen gasten bijhouden
- Op de dag zelf met 2 personen aanwezig om alles in
goede banen te leiden
- Aanspreek punt gasten en leveranciers

*Alle prijzen zijn exclusief reiskosten, decoratie, bloemen en meubels kosten

Weddingplanner pakketten

01

02

03

BASIS

VAN DER VALK

DIAMANT *

€ 1100

€ 2100

€ 4200

-Detail gesprek
-1x voortgangsgesprek
- Planning, plan van aanpak en begroting
- Selecteren van de juiste leveranciers
- Plannen van de ceremonie, borrel en diner
- Draaiboek opstellen
-Afspraken maken en controleren leveranciers
- Aanspreekpunt gasten en leveranciers
- RSVP bijhouden
- Op de dag zelf aanwezig tot 18.00
- Budgetbewaking
- Leveren van unieke ideeën

- Detail gesprek
- 2x voortgangsgesprek
- Planning, plan van aanpak en begroting
- Selecteren van de juiste leveranciers
- Plannen van de gehele bruiloft van A to Z
- Draaiboek opstellen
-Afspraken maken en controleren leveranciers
- Aanspreekpunt gasten en leveranciers
- RSVP bijhouden
- Op de dag zelf aanwezig tot 22.00
- Budgetbewaking
- Leveren van unieke ideeën

- Detail gesprek planning
- Detail gesprek Styling
- 2x voortgangsgesprek
- Planning, plan van aanpak en begroting
- Stylingplan voor ceremonie, borrel & toast, diner en Feest
- Selecteren van de juiste leveranciers
- Plannen van de gehele bruiloft van A tot Z
- Draaiboek opstellen
-Afspraken maken en controleren leveranciers
- Aanspreekpunt gasten en leveranciers
- RSVP bijhouden
- Op de dag zelf aanwezig met 2 personen tot 22.00
- Budgetbewaking
- Leveren van unieke ideeën
- Opbouw en afbouw styling

*Alle prijzen zijn exclusief reiskosten, decoratie, bloemen en meubels kosten

Styling pakketten

01

02

03

BASIS

VAN DER VALK

DIAMANT

€ 800

€ 1800

€ 2300

Styling bij Ceremonie & Diner
-Detail gesprek wensen bespreken
-1x voortgangsgesprek
-1x belafspraak kosten doornemen
- Stylingplan
- Regelen/inkopen van de decoratie
- Offertes en Facturering regelen
- Op en afbouw op de dag zelf

Styling entree, ceremonie, borrel & toast,
diner & feest
- Detail gesprek wensen bespreken
- 2x voortgangsgesprek
-1x belafspraak kosten doornemen
- Stylingplan
- Regelen/inkopen van de decoratie
- Offertes en Facturering regelen
- Op en afbouw op de dag zelf met 2 personen

Volledige styling op alle onderdelen en alle
details*
-- Detail gesprek wensen bespreken
- 3x voortgangsgesprek
-1x belafspraak kosten doornemen
- Stylingplan
- Regelen/inkopen van de decoratie
- Offertes en Facturering regelen
- Op en afbouw op de dag zelf met 2 personen

*Alle prijzen zijn exclusief reiskosten, decoratie, bloemen en meubels kosten

*Details:
-Bruidstaart, taarttafel,
uitnodigingen,
bedankjes, gastenboek,
corsage, bruidsboeket enz

Sweet style
Daniëlle van den Bosch
www.sweestyle.nl
info@sweetstyle.nl
0651970292

