
J U L L I E  G A A N  T R O U W E N !

Van harte gefeliciteerd! 

Jullie bruiloft wordt een
onvergetelijke dag vol
liefde, geluk en plezier.
Een van de mooiste
dagen uit jullie leven.
Wij helpen jullie graag
om deze dag perfect te
laten verlopen. 

Wij zijn Juliëtte en Karen, gepassioneerd door
bruiloften en ervaren planners. Wij helpen jullie
op elk gewenst niveau in de voorbereiding naar
jullie grote dag.
 
Wij gaan ervoor zorgen dat jullie kunnen
genieten van jullie feest, dat de aankleding
klopt met wat jullie uit willen stralen, dat de
gasten kunnen genieten van good food, dat de
muziek precies voor de juiste sfeer zorgt… Dat
het totale plaatje klopt en jullie je nergens
zorgen over hoeven te maken.

Wij zorgen voor maatwerk dus jullie bepalen zelf wat jullie uit handen willen geven en hoe
flexibel dit ingestoken wordt. Dit kan gedurende de trouwdag zelf als ceremoniedames
maar uiteraard kunnen we ook alles uit handen nemen en de organisatie van A tot Z op ons
nemen. In samenwerking met Van der Valk hotels hebben wij speciaal twee pakketen
opgesteld. 

www. bibisevents.nl | info@bibisevents.nl | Karen: 06-10607245 | Juliëtte: 06-26648172



CEREMONIE DAMES - PAKKET
BASIS

Bijhouden van de RSVP;
Aanspreekpunt voor gasten m.b.t. inhoudelijke vragen
over de trouwdag, bijvoorbeeld voordracht/speeches; 
Advisering in planning en opstellen draaiboek

Regie op locatie met twee personen;
Aanspreekpunt voor jullie, voor leveranciers en voor de
gasten;  
Instrueren van alle betrokkenen (leveranciers, gasten,
etc.);

In aanloop naar jullie bruiloft maken we kennis met jullie,
nemen we samen op de locatie alle details door en zorgen
wij voor een overzichtelijk draaiboek van jullie grote dag.
Op de dag zelf zijn wij met tweeën aanwezig om alles tot
in de puntjes in goede banen te leiden, zodat jullie en jullie
gasten alleen maar hoeven te genieten! 

3 uur voorbereiding: 

12 uur aanwezigheid gedurende bruiloft: 

Prijs: € 850 incl. BTW
Elk extra uur tegen uurtarief à € 57,50 incl. BTW

WEDDING DELUXE - PAKKET BASIS

Contacten leggen met passende leveranciers voor bijv. fotografie, styling en
muziek; 
Advisering / aanspreekpunt voor al jullie vragen; 
Bijhouden van de RSVP en aanspreekpunt voor jullie gasten; 
Advisering in planning en opstellen draaiboek

Ceremoniemeesterschap gedurende gehele dag met twee personen;
Aanspreekpunt voor jullie, voor leveranciers en voor de gasten; 
Instrueren van alle betrokkenen (leveranciers, gasten, etc.);
Last but not least: zorgen dat jullie absoluut geen stress ervaren en optimaal
kunnen genieten van jullie bijzondere dag! 

Van begin tot eind zijn wij persoonlijk betrokken bij jullie grote dag. 

In aanloop naar jullie bruiloft maken we eerst kennis met jullie, bespreken we
jullie wensen en gaan we op zoek naar de passende leveranciers. Samen werken
we jullie grote dag tot in details uit. 
We stellen het draaiboek op en zorgen voor de dagplanning en uiteraard zijn we
op de dag zelf met zijn tweeën aanwezig om alles tot in de puntjes in goede
banen te leiden, zodat jullie en jullie gasten alleen maar hoeven te genieten! 

15 uur voorbereiding: 

15 uur aanwezigheid gedurende bruiloft: 

Prijs: € 1.695 incl. BTW
Elk extra uur tegen uurtarief à € 57,50 incl. BTW
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CEREMONIE DAMES - PAKKET
VALK

Bijhouden van de RSVP;
Aanspreekpunt voor gasten m.b.t. inhoudelijke vragen
over de trouwdag, bijvoorbeeld voordracht/speeches; 
Advisering in planning en opstellen draaiboek

Regie gedurende gehele dag met twee personen;
Aanspreekpunt voor jullie, voor leveranciers en voor de
gasten; 
Instrueren van alle betrokkenen (leveranciers, gasten,
etc.);

In aanloop naar jullie bruiloft maken we kennis met jullie,
nemen we samen op de locatie alle details door en zorgen
wij voor een overzichtelijk draaiboek van jullie grote dag.
Op de dag zelf zijn wij met tweeën aanwezig om alles tot
in de puntjes in goede banen te leiden, zodat jullie en jullie
gasten alleen maar hoeven te genieten! 

4 uur voorbereiding: 

 15 uur aanwezigheid gedurende bruiloft: 

Prijs: € 1.095 incl. BTW
Elk extra uur tegen uurtarief à € 60,00 incl. BTW

WEDDING DELUXE - PAKKET VALK

www. bibisevents.nl | info@bibisevents.nl | Karen: 06-10607245 | Juliëtte: 06-26648172

  

Contacten leggen met passende leveranciers voor bijv. fotografie, styling,
bloemen, uitnodigingen en muziek; 
Advisering / aanspreekpunt voor al jullie vragen; 
Bijhouden van de RSVP en aanspreekpunt voor jullie gasten; 
Advisering in planning en opstellen draaiboek

Ceremoniemeesterschap gedurende gehele dag met twee personen;
Aanspreekpunt voor jullie, voor leveranciers en voor de gasten; 
Instrueren van alle betrokkenen (leveranciers, gasten, etc.);
Budgetbewaking
Last but not least: zorgen dat jullie absoluut geen stress ervaren en optimaal
kunnen genieten van jullie bijzondere dag! 

Van begin tot eind zijn wij persoonlijk betrokken bij jullie grote dag. 

In aanloop naar jullie bruiloft maken we eerst kennis met jullie, bespreken we
jullie wensen en gaan we op zoek naar de passende leveranciers. Samen werken
we jullie grote dag tot in details uit. 
We stellen het draaiboek op en zorgen voor de dagplanning en uiteraard zijn we
op de dag zelf met zijn tweeën aanwezig om alles tot in de puntjes in goede
banen te leiden, zodat jullie en jullie gasten alleen maar hoeven te genieten! 

18 uur voorbereiding: 

 15 uur aanwezigheid gedurende bruiloft: 

Prijs: € 1.950 incl. BTW
Elk extra uur tegen uurtarief à € 60,00 incl. BTW


