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Over mij
toen mijn droom een verhaal werd

Hi!
Dat ik ben waar ik nu ben heb ik te danken aan een burn-out.

Klinkt gek he, maar het is wel echt zo. Door die ervaring kwam
ik erachter dat ik niet meer gelukkig zou worden van wat ik

deed. Ik móest het roer echt om gaan gooien om
weer gelukkig te worden. Energie te krijgen. En zo blij ben ik

met waar ik nu ben aanbeland.
Ik hou ervan verhalen te vertellen of die nu van mijzelf zijn of de

droom van iemand anders. Het creëren van plaatjes is mijn
grootste passie. Ik sta altijd ‘aan’, altijd bezig om een

verhaal vorm te geven, om een verhaal tastbaar te maken.
Details maken een verhaal jouw verhaal, maken het persoonlijk

en uniek. Dat is zowel zakelijk als persoonlijk mijn missie:
anderen in staat stellen om samen met hun dierbaren hun

eigen (liefdes-)verhaal te beleven. Ik wil mensen graag
ontmoeten, mee samenwerken en een belevenis neerzetten.

Een klik is voor mij écht van essentieel belang. Hebben we
geen klik, dan kunnen we ook niet samenwerken, geen

verhalen vertellen.  Ik laat mij in het maken van een
bruiloftdesign niet belemmeren door kaders of hokjes. Dat

zorgt ervoor dat geen één droom te gek is. Ik beloof jullie dat ik
samen met mijn team jullie dromen tastbaar maak.

 
Vrolijke groet,

Marita

Yara Photography



Dromen tot leven brengen

zodat we júllie verhaal

kunnen beleven

Ik geloof dat wij samen jullie
dromen kunnen vertalen
naar het perfecte plaatje.

Dat we samen jullie verhaal
kunnen vertellen, jullie

liefdesverhaal.
Ik kan jullie helpen deze
droom werkelijkheid te

laten worden door de juiste
keuzes te maken in

de planning. Om een
bruiloftdesign te ontwerpen

dat naadloos bij jullie
verhaal past zodat we met

spot-on styling de dag
letterlijk vorm kunnen

geven. Ik beloof dat jullie
droom tastbaar wordt.

Het enige dat jullie hoeven
te doen is jullie

liefdesverhaal binnen te
stappen en het te beleven.
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Hoe ik werk
Tijdens ons kennismakingsgesprek via Skype of bij mij op kantoor,
laten jullie mij al wat meer van jullie dromen zien. We leren elkaar
kennen en aan de hand van ons gesprek maak ik voor jullie een
vrijblijvende offerte.

Zeggen jullie JA tegen mij? Dan gaan we starten met het vertalen van
jullie dromen naar werkelijkheid! We gaan jullie liefdesverhaal vorm
geven. Ik kijk goed naar jullie wensen en zal jullie verrassen met toffe
ideeën. Stel jullie aan leveranciers voor die hetzelfde doel voor ogen
hebben: jullie verhaal vertellen. 

Voor de styling schakel ik de beste leveranciers in die plaatjes tot leven
kunnen brengen. Zo neem ik bijvoorbeeld altijd de bloemstyling mee
in mijn concept en schakel hiervoor de leukste leveranciers in die
gewend zijn samen te werken met een weddingplanner & -styliste.

Yara Photography

Yara Photography



Offertes
De eerste offerte die jullie van mij krijgen bestaat uit arbeidsuren. Als
jullie hiermee akkoord gaan en de aanbetaling hebben voldaan, dan
heb ik jullie datum definitief vastgezet! 

Offertes van externe leveranciers zoals een fotograaf, videograaf of
locatie zijn altijd op jullie naam. Jullie gaan zelf het contract aan met de
leverancier. Uiteraard help ik jullie met het opvragen, beoordelen en
bewaken van de offertes.

Mag ik jullie verhaal ook mooi afmaken met styling dat jullie liefde
tastbaar maakt? Dan maak ik daar een tweede offerte voor waarin alle
materialen zijn opgenomen. Denk dan aan materialen die ik zelf heb
zoals kandelaren, prikkabels, schildersezel en windlichten. Maar ook de
offerte van de bloemist neem ik mee in mij offerte, wel zo makkelijk!

So come with me where dreams are born and

time is never planned. Just think of happy

things and your heart will fly on wings, forever
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De plek waar jullie de liefde gaan vieren maakt niet
uit. Op elke denkbare plek kunnen we jullie verhaal
vertellen. Ik help jullie graag om dat beeld vorm te
geven! Van de gehele dag tot enkel bruiloftstyling
van een bepaald onderdeel, jullie zijn bij mij aan het
juiste adres. Ik werk niet met vaste thema’s. Elke
droom is persoonlijk en dus is elk verhaal uniek. Vaste
thema's passen daar niet bij. Elke bruiloftstyling
wordt afgestemd op jouw dromen & wensen om zo
het juiste verhaal te kunnen vertellen. Het wordt dus
écht jullie weddingstyling. Samen bepalen we hoe de
aankleding van bruiloft eruit gaat zien. Bruiloftstyling
is altijd maatwerk en wij maken dus graag een
offerte voor jullie. Bruiloftdesign is altijd een
onderdeel van Bruiloftstyling.

Bruiloftstyling All Day

Elke bruiloft start met een
droom. Een droom die je al

jarenlang hebt of een droom die
ontstaat wanneer je jullie bruiloft
gaat plannen. Jullie droom moet

een verhaal worden. Jullie
liefdesverhaal. En jullie liefde is

het waard om verteld te worden.
Ik beloof jullie dat wij jullie

verhaal tastbaar maken.

Styling
van jullie verhaal

Karin Bunschoten Fotografie

vanaf €1995



DROOMstyling pakketten
Jullie mooiste dag mooi aangekleed? Willen jullie het 
snel regelen en is maatwerk niet perse nodig? Dan 
zijn de DROOMstyling pakketten iets voor jullie!

Natuurlijk gaan we wel jullie verhaal vertellen, alleen 
dan met van tevoren vastgestelde items. Je boekt het 
pakket ‘DROOMCeremonie’ of ‘DROOMdiner’.Alle 
pakketten zijn voor maximaal 30 personen, bij meer 
personen geldt er een meerprijs. De pakketten zijn te 
combineren. Vul je pakket aan met zelfgekozen 
materialen. Liever toch jullie unieke liefdesverhaal 
vertellen? Dan is Bruiloftstyling All Day meer 
geschikt.

€ 595

Pakketten: 
DroomCeremonie
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DROOMDiner
€ 495

 
Op basis van 30 personen, voor 

meer personen geldt een 
meerprijs per persoon van €5. .
Prijs is inclusief BTW, exclusief 

reis- en parkeerkosten.



Bruiloftdesign
Eigenlijk is alles voor jullie bruiloft al in kannen en
kruiken, maar jullie willen graag jullie trouwdag nog
iets extra’s meegeven. Jullie willen graag jullie
verhaal vertellen. Boek een Bruiloftdesign en maak
jullie liefde tastbaar! Hoe gaat dat in zijn werk? Via de
e-mail krijgen jullie een lijst met vragen over jullie als
persoon en over hoe jullie bruiloft eruit zal zien. Met
jullie antwoorden kan ik aan de slag! Jullie krijgen
van ons een digitaal moodboard exclusief voor jullie
ontworpen en een uitgewerkt stylingconcept
waarmee jullie zelf aan de slag kunnen voor jullie
bruiloft zodat jullie je verhaal vorm kunnen geven. Is
dit wat jullie zoeken? Boek dan snel een
Bruiloftdesign!

Elke bruiloft start met een
droom. Een droom die je al

jarenlang hebt of een droom die
ontstaat wanneer je jullie bruiloft
gaat plannen. Jullie droom moet

een verhaal worden. Jullie
liefdesverhaal. En jullie liefde is

het waard om verteld te worden.
Ik beloof jullie dat wij jullie

verhaal tastbaar maken.

Styling
van jullie verhaal
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€225



Draaiboeken in elkaar knutselen voor jullie
trouwdag, puzzelen met de planningen, de
allerleukste en professionele leveranciers zoeken
voor jullie bruiloft die hetzelfde doel voor ogen
hebben: jullie verhaal tastbaar maken. Laten we
samen van jullie droom een verhaal gaan maken.
Zullen we jullie liefdesverhaal gaan beleven?
Als weddingplanner organiseer en coördineer ik
vanaf ons instapmoment. Het maakt dus helemaal
niet uit als je zelf al van alles geregeld hebt. Ik
ondersteun en neem over vanaf het moment dat
jullie dat willen én voor de dingen waarvoor jullie
dat willen.Samen bepalen we welke rol ik in jullie
verhaal krijg.

Voor alle pakketten maken wij een 
vrijblijvende offerte!

Onze diensten:
 

Urenpakketten

Virtual weddingplanner

Urenpakket maatwerk
 

Weddingadvisor

Planning
waar dromen tot leven komen
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In een vrijblijvend kennismakingsgesprek geven
jullie aan waarmee ik jullie kan helpen om jullie
verhaal tastbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld
zijn dat jullie de perfect bij jullie passende
leveranciers voorgesteld willen krijgen, maar het
zou ook de hele vormgeving van jullie droom
kunnen zijn. Jullie bepalen zelf wanneer ik jullie ga
helpen en waarmee. In het gesprek geven jullie
ook aan welk urenpakket jullie willen boeken.
Passen jullie wensen niet bij het urenpakket dat
jullie willen afnemen? Dan zal ik dit al direct
aangeven. Mag ik jullie helpen jullie verhaal vorm
te geven, dan hou ik uiteraard een urenregistratie
bij. Ik geef tijdig aan wanneer het aantal uren van
het pakket op gaan raken. Aan jullie dan de keuze
om zelf verder te gaan met het vertalen van jullie
droom of dat jullie liever toch iets meer hulp
zouden willen. Dit gaat dan op urenbasis.

en prijzen:
 

20 uur € 1700
30 uur  € 2550
40 uur € 3400
50 uur € 4250

 
 

 

Pakketten
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Weddingplanner Urenpakketten

Maatwerk uurtarief

€ 85
 



De Virtual Weddingplanner kunnen jullie inzetten
wanneer jullie dat willen. Jullie bepalen wat ik voor
jullie ga doen. Dat kan het in elkaar zetten van een
draaiboek zijn, maar ook bijvoorbeeld het bij elkaar
zoeken van de juiste leveranciers. Of denk aan een
combinatie van een Weddingadvisor-gesprek én
het ontwerpen van een Bruiloftdesign. Alles is
mogelijk! En dat allemaal online!
Als online weddingplanner help ik jullie om
dromen waar te maken en jullie verhaal vorm te
geven. Door middel van een digitale strippenkaart
hebben jullie zelf in de hand op welk moment en
hoeveel uur ik jullie digitaal help. En wil je
uiteindelijk meer uren bijkopen? Dat kan heel
makkelijk! Je boekt ze direct bij op jullie
strippenkaart.

en prijzen:
 

5 uur € 350
10 uur € 595
15 uur € 825

20 uur € 995
 
 

 

Strippenkaart
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Virtual Weddingplanner
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...je dropjes & koffie ook niet kan weerstaan

...je gelukkig wordt van lang tafelen

...je wakker gemaakt mag worden voor ijs

...je van dromen houdt

Wij hebben zeker een klik als...

Ook zin gekregen om jullie liefdesverhaal
tastbaar te maken? Om jullie dromen vorm te
geven? Zo kun je mij bereiken:

www.droomevent.nl
info@droomevent.nl

of via Whatsapp: +31 641936607


