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Over mij
T O E N  M I J N  D R O O M  E E N  V E R H A A L  W E R D . . .

 

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



Verhalenverteller
Styliste
dromer
planner

coffeelover
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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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BRUILOFTDESIGN € 225
BRUILOFTSTYLING ALL DAY VANAF

€1995

PRIJZEN:

 
ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF

MATERIALEN, REISTIJD. PARKEERKOSTEN
EN REIS- & TRANSPORTKOSTEN. DE

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP
ONZE ARBEIDSUREN (WENSEN

INVENTARISEREN, MAKEN VAN EEN
BRUILOFTDESIGN, VERZAMELEN VAN DE
JUISTE MATERIALEN, ZORGDRAGEN DAT

ALLE MATERIALEN EER ZIJN, IN- EN
UITLADEN VAN DE AUTO, OP- & AFBOUW)

 

Bruiloftstyling
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.

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.
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DROOMCEREMONIE € 595
DROOMDINER € 495

 

PRIJZEN:

INHOUD PAKKET:
–> STYLING DOOR DROOMEVENT (MAX 4 

UUR)
–> MINI-BRUILOFTDESIGN 

CEREMONIE/DINER
–> KLEURENPALET

 
OP BASIS VAN 30 PERSONEN, VOOR MEER 

PERSONEN GELDT EEN MEERPRIJS PER 
PERSOON VAN €5.

PRIJS IS INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF REIS- 
EN PARKEERKOSTEN.

 

Stylingpakketten
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 jouw gekozen pakket nu 
zelf makkelijk aan met 
stylingmaterialen! Deze vind je 
op onze website of zijn op te 
vragen via de mail.

Liever toch jullie unieke 
liefdesverhaal vertellen? Dan 
is Bruiloftstyling All Day meer 
geschikt
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20 UUR € 1700
30 UUR € 2550
40 UUR € 3400
50 UUR € 4250

URENPAKKETTEN:
 

 
MAATWERK IS OOK MOGELIJK. HIERBIJ GA 
IK VOOR JULLIE REKENEN EN MAAK IK EN 
OP MAAT GEMAAKTE OFFERTE. HIERBIJ GA 

JE UIT VAN EEN UURTARIEF VAN € 95 
 

weddingplanner
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?

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.
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5 UUR € 425
10 UUR € 850
15 UUR € 1275
20 UUR € 1700

STRIPPENKAARTEN:
 

 
ALLE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF BTW. WANNEER DE 

UREN UIT EEN GEKOZEN URENPAKKET NIET VOLLEDIG 
BENUT WORDEN WORDEN DEZE UREN NIET 

GERESTITUEERD. WANNEER UREN OVERBLIJVEN NA 
AFRONDING VAN DE AFGESPROKEN WERKZAAMHEDEN 

KAN HET BRUIDSPAAR ALTIJD EXTRA 
WERKZAAMHEDEN TOEVOEGEN DIE BINNEN HET 

URENPAKKET PASSEN. ALS ER EXTRA UREN NODIG ZIJN 
WORDT DIT TIJDIG AANGEGEVEN. HET BRUIDSPAAR 

KAN IN DIT GEVAL KIEZEN VOOR HET BOEKEN VAN EEN 
NIEUWE STRIPPENKAART. EEN STRIPPENKAART HEEFT 

EEN MAXIMALE GELDIGHEID VAN 6 MAANDEN.
 

virtual weddingplanner

Dromen jullie er ook van om jullie verhaal vorm te 
gaan geven? Om iedereen jullie liefde laten voelen 

en zichtbaar te maken? Opzoek naar leveranciers 
die begrijpen wat jullie willen vertellen? Laten we 

samen jullie liefdesverhaal gaan beleven!

Het gemak van een 
weddingplanner maar dan 'op 
afstand'? Iemand die jullie via
de computer ondersteunt om 
zelf jullie eigen droom 
tastbaar te maken? Dan is deze 
service geschikt voor jullie! 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.
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Wij hebben zeker een 
klik als:

 
... je dropjes en koffie ook 

niet kunt weerstaan
... je gelukkig wordt van 

lang tafelen
... je wakker gemaakt mag 

worden voor ijs
... je van dromen houdt
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www.droomevent.nl
info@droomevent.nl

 
of via Whatsapp: +31 641936607

 


